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భవముం:  నజముంగా చసూసత, ఏదచన పెదద్ద పరక్వాతముం మీది నముండి దకఢమచన రాతి మీదిక దసూక చచిచ్చిపోవటముం 
కూడా మల;  లకపోతే పమ నోటల చయయ పెటటటముం కూడా సరచనద; లదా ఏ మముంటల మధయలోనో పడి 
కలపోతే కూడా మముంచిద- కనీ మముంచి గణాలన మాతప్రిముం ఎటటపరసిస్థితలోలనసూ వదలకూడదు.

న అతత  హత న పరసడ్సే హత, న పుతత  మిచచ న ధనముం న రటటముం
న ఇచచయయ అధమమ్మేన సమిదిద్ధిమతతనో, స సీలవా పముంజవా ధమిమ్మేకోసియ

ఎవరచతే తన కోసముం గాన, తన వాళల కోసమ గాన ఏ సముంతననోన, ధననోన, రాజయనోన ఆశిముంచర, ఎవరచతే అధరమ్మేముం దాక్వారా 
ఉననతిన గాముంచాలన ఏమాతప్రిముం అనకొనర, అలముంట వాళల  శీలవముంతల, పప్రిజజ్ఞావముంతల, ధారమ్మేకుల అనబడతరు.

ఉరుతర బరక్వాతగప్రిమననముండి దకఢముంబగ రాతిమీద స
తక్వారమగ దదళిళ కయమ హతముంబుగ జేయుటమల, గాల మ
పర దొర వాత కేలడట బాగ, హుతశన మధయ పతమన 
వరమగ, చారు శీలగణ వరర్జనమరర్హమగాదు చసూడగన 

సముంససకత మసూలముం
(భరత కహర) 

తెలగ అనసరణ
(ఏనగ లక్ష్మణ కవి) 
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రముంగల
చినోనడ బాగా 'చసూసత డ’.

ఇపుప్పుడ కదు. మొదట నముండ వాడిక చసూడటముం బాగా వచచ్చిది.

పుటట క, మొదట సర వాళల అమమ్మేన చసూశడ కదా, అపుప్పుడ వాడ ఆమ కనపపల రముంగ
చసూసడ.  ఆమ  పెటట కునన  బొటట  రముంగ  చసూశడ.  రముండూ  ఒకట  కదన   ఆశచ్చిరయ
పోయడ. అయతే ఇవేవీ వాడిక గరుత  లవిపుప్పుడ.

మొదటల చీరలన ఉయయలగా వేసి పడకో బేటటది వాళళమమ్మే. ఇముంటల పయన  హుకుసకో, బయట
చటట  కొమమ్మేకో  చీరల  వేప్రిలల డదసి,  అముందులో  వీడిన  పడకో  బెటట  తన  పనల  తన
చసకునది. అవే నలగచదు రముంగల - తెలపు, పసపు, ఆకుపచచ్చి, నీలముం,  వముంకయరముంగ
వీటన మళల మళల చసూససూత వచాచ్చిడ వీడ. ఆ సమయముంలోన ఉయయల సముందులోలముంచి బయట
పప్రిపముంచముం  కనబడడ్డది. గాలక ఊగతనన చటల ఆకుల, నశచ్చిలముంగా ఉనన ఆకశపు నీలముం.
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అపుప్పుడ వాడిక అరస్థిమచముంది- 'రముంగలక  అముంతముం ఉముండదు -  ఎనన రముంగలన చసూడ గలద్గుతే అనన
కనపసత య' అన. 

ఎముండా కలముంలో వాళల  ఆరుబయట మముంచాల  వేసకొన పడకున వాళల .  అపప్పుటక వాడిక
చాలన రముంగల తెలసయ.  'అననటక  పరుల  పెటటలముం' అన కూడా అరస్థిమచముంది.  ఎలగముంట
అమమ్మే వాడిక రముంగల పరుల  మళల మళల చపప్పు పలకముంచది.  ఒక  మదురు ఆకున,  ఒక  లత
ఆకున తెచిచ్చి  'ఇదముం రముంగ?'  అముంట రముండిటనీ  'ఆకుపచచ్చి' అనదామ.  వీడ నవేక్వావాడ:

'వేరేక్వారు రముంగల - ఒకట పరట, బల పెడతముంద!' అన. 

అపుప్పుడ  వాడిక  ఆకశముం  రముంగల  మారుసత ముందన  కూడా  తెలసిముంది.  ఉదయముంలోన,

సయముంతశలోలన అది పముండ నరముంజ రముంగలో ఎరప్రిగా ఉముంటముంది. వాన పడపుప్పుడ మబుబ్బుల
నలల రముంగ పెచన ఉముంట,  ఆకశపు నీలముం దాన వెనక దాకుసముంటముంది.  అయతే రాతిద పూట
చీకటల మటకు ఆకశముం  అముంత నలలగా ఉముంటముంది.

రాన రాన వాడ పటటలన చసూశడ.  కక,  కోయల నలప.  చమరు కక ఉముంటముంది.  అది
గోధుమ, ఎరుపు కలసి  పోయన రముంగ. పచచ్చికలది గోధుమ రముంగ- కనీ అనీన రముంగల
మారుససూతన  ఉముంటయ  ఎపుప్పుడూ.  ఒకే  పటట,  వేరు  వేరు  కలలోల  వేరేక్వారు  రముంగల
అదుద్ద కుముంటముంది.

వాన పడగాన ఓసర అమమ్మే పలచ్చి, ఎతత కొన చసూపముంచిముంది - ఇముందదధనసడ్సేన! 

ఆ మసూల నముండి ఈ మసూలక, ఆకశముం నముండా పరచకొన ఉముంది! దాన నముండా ఎనన రముంగలో!

పప్రిపముంచముంలో ఉనన అనన రముంగలసూ అముందులో కనపముంచాయ చినోనడిక.  తముంపరలలోముంచి బయట
కొచచ్చిసత మటకు ఇముందదధనసడ్సే మాయముం అయపోతముంది ఎముందుకనో?! 

చినోనడి  వేలక  మలల  గచచ్చికొన,  బొటల  బొటల  రకతముం  కరముందొకసర.  నొపప్పు  పుటట
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ఏడాచ్చిడగాన, రకతపు ఎరుపున చసూసి ఆశచ్చిరయ పోయడ కూడా.  అయతే ఆ తరాక్వాత కొనన
రజుల వరకూ వాడిక ఎరుపముంట భయముంవేసిముంది: మళల నచిచ్చిముందనకోముండి, అదటల గముంట, వాళళక
ఎరప్రిట లగదసూడ ఒకట  ఉముండది.  రజూ సయముంతప్రిముం ససూరుయడ దిగి పోతననపుప్పుడ,  అది
పరుగతత కొన వసత ముంట లచ  ఎరప్రిట  దుమమ్మేక, అముంత పెచననన  ససూరుయడ కూడా అసడ్సేల
ఏమాతప్రిముం కనబడకుముండా పోయేవాడ. అది చసూసీ చసూసీ చినోనడిక ఎరుపముంట భయముం కూడా
పోయముంది.

పెదద్దయయక, చినోనడ వేస బొమమ్మేలోల రముంగలన చసూసి, అముందరసూ ఆశచ్చిరయ పోయేవాళల . 
"ఏమముంది, చటసూట ఉననవేగా ఇవి?" అనవాడ చినోనడ. "చసూస కళల ముంట అనీన కనపసత య"

అన నవేక్వావాడ. 

"ఇనన రముంగల వేసత వ కదా, నీకు ఏరముంగ ఇషటముం?" అడిగాడొక పలల డ చినోనడిన. 

చినోనడ  తన  చటసూటత  చసూపముంచాడ-  చటసూటత  పలలల:  అముందరసూ   రముంగ  రముంగల
చొకసల వేసకొన ఉననరు- "అముందరసూ కలసి ఆడకుముంటసూ బల ఉననరు కదా,  రముంగల
రముంగలగా?!"  అననడ.  “వీళలలో  ఏ  ఒకస  రముంగ  బాగముంది  అముంట  నవక్వా  మాతప్రిముం  ఏముం
చబుతవ? అనీన ఉముంట బాగముంటముంది గాన?!” అననడ. అరస్థిమచ నముండగా నవాక్వాడా పలల డ.

నజముంగాన మన చటసూట ఎనననన రముంగల,  ఎముంత భిననతక్వాముం!  దనకది అముందమ,  అనీన కలసత
ఇముంక మరీ అముందముం!

రకరకల రముంగలన ఇషటపడ మీకముందరక వేసవి సెలవల శుభకముంకల! 

కొతతపలల బకముందముం.

 చదువలో ఆనముందమ జీవితముంలో ఔననతయనక సపనముం అవతముంది.  -గాముంధ
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ఆదరరముం
జరగిన కథ : బిటట  ఢిలల కురాశడ. వాళళ అమమ్మేమమ్మే వాళల ఊరు పోరముంకక వచాచ్చిడ, వేసవి సెలవల గడిప
వెళళముందుకు.  ఇకసడ వాడ రకరకల సముంగతల నరుచ్చికుముంటననడ.  మొనన పచచ్చికల దొరకయ
వాడిక.  అముంతకుమముందు ఓ కుకస దొరకముంది.  దానక రయన బో అన పరు పెటట కుననడ.  పకసముంట
అమమ్మేమమ్మే పరు జయమమ్మేమమ్మే. ఆవిడ, పచచ్చికలన బయట పడసిముంది.. ఇక చదవముండి.

రచన: శ్రీమతి అనరాధ నదళళ, పోరముంక, కకషషజిలల .

మరానడ  జయమమ్మేమమ్మే  వచిచ్చిముంది-  రమయనీ,

రాహుల్  న  తీసకున.  ఆవిడ  వచచ్చిసరక
బిటట  పచకల  దగద్గుర  ఉననడ.  'నన
బయట పడసిన  పచకలన  నవక్వా  ఇముంటలక
తెచచ్చికుననవా?’  అన  జయమమ్మేమమ్మే
తిడతముందమో  అనకొన  కొముంచముం
చిననబోయడ బిటట .

‘ఏమిట, ఆ పచకలన ఇకసడ తెచిచ్చిపెటట వా?’

అముంది  ఆమ  కొముంచముం  ఆశచ్చిరయ  పోతననటల .

బిటట  అమమ్మేమమ్మే వెచపు చసూసడ.   ‘అవన
జయ,  వీడ  ఎపుప్పుడూ  పచకలన
చసూడలదుట.  వీడ  ఉననననళసూల  వీటన
పెముంచకుముంటడట  అముంటసూ  నవిక్వాముంది’

అమమ్మేమమ్మే, వాతవరణానన తేలక చససూత.

బిటసూట  రమయన,  రాహులన  దగద్గురక  పలచి
పచక  పలలలన  చసూపముంచాడ.  వాళల  వెనకే
ఇలలముంత  తిరుగతననడ  రయనోబ్బుగాడ.

జయమమ్మేమమ్మే  కొముంచముం  విసకుసముంది:  ‘ఈ
పచిచ్చి  కుకస  ఎకసడిది?   పెముంచకోవాలముంట
మముంచి జతి కుకసన తెచిచ్చి పెటట కోవాలడ్సేముంది’

అన. 

బిటట క  జయమమ్మేమమ్మే  మాటల  నచచ్చిలదు.

కనీ  తతయయ  చపప్పురు  కదా,  పెదద్దవాళల
మాటలక  కోపముం  తెచచ్చికోకూడదన?!

అముందుకన  'ఎలగచన  సరే,  రయనోబ్బుగాడ
జయమమ్మేమమ్మేక  కూడా  నచచ్చిల  చయయల'

అనకొన ఇది చాల మముంచిది అమమ్మేమామ్మే‘ ,

దావీదు దగద్గుర నముంచి తెచాచ్చిన  అన మాతప్రిముం’

   బిటట  కథల
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అననడ. 

సయముంకలముం  అవతసూన  దావీదు,  చిటట
చదువకునముందుకు వచాచ్చిరు.  'జయమమ్మేమమ్మే
రయనోబ్బు గాణష విసకుసముంది' అన దావీదుత
చపప్పుసడ బిటట . 

‘ఫరాక్వాలదుల,  వాడి  బిహవర  చసూసత
జయమమ్మేమమ్మే  కూడా వాణష  ఇషటపడతముంది’

అన దావీదు బిటట క ధచరయముం చపప్పుడ.

ఇముంగలషు  మాటల ఉపయోగిముంచటముం  అముంట
దావీదుకు  సరదాగా  ఉముందన  బిటట  అరస్థిముం
చసకుననడ. ‘కనీ దావీద, బిహవర కదు
బిహవియర అనల  అన సరచసడ’ .   ఆ
పదానన  పద  పద  దావీదు  తనలో  తన
అనకుననడ  గరుత  పెటట కుముందుకు-

'నరుచ్చికునపుప్పుడ  ఒకటక  రముండ  సరుల
తలచకోవాల'  అన  తతయయ  చపప్పురు
కదా.

తతయయ  ఆఫీస  నముంచి  వచిచ్చి  వీళలముందరీన
చదివిముంచటముం  చసూసి  జయమమ్మేమమ్మే  రమయనీ,

రాహులన కూడా చదువకుముందుకు పముంపముంది.

వాళల  కొముంచముం  బిడియముంగా  ఉననరు.

ఎకుసవగా ఏమీ మాటల డటముం  లదు.  'కొక్రొతత
కదా' అనకుననరు అముందరసూ. 

'ఇదద్దరక తెలగ రాదు' అన చపప్పుసరక,

“అయోయ!  నన  నరప్పుసత నలముండి  తెలగ"

అననరు తతయయ. 
కనీ  వాళిలదద్దరసూ  అయషటముంగా  మఖాల
పెటట రు.  జయమమ్మేమమ్మే  కూడా  తెలగ‘

ఎముందుకు,  వాళిలదద్దరసూ  ఇముంగలషు  మీడియమ.

హిముంద,  సముంససకతముం  కూడా  నరుచ్చికుముంట-

ననరు.  తెలగ  అవసరముం  లదు  అన’

చపప్పుముంది.  

కనీ  తతయయ  'అయోయ,  మాతకభష
కొముంచముం  కూడా  రాకపోతే  వికరముంగా
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ఉముండదసూ?  మరాయద ఏమముంటముంది?  వాళల
తెలగలో  సరగాద్గు   మాటల డన  కూడా
మాటల డలక  పోతననరు  చసూసరా?

చదవటముం, రాయటముం నరుచ్చికుముంట పలకులో 
కూడా సప్పుషటత వసత ముంది" అన చపప్పుక రమయ,
రాహుల్  కూడా  తెలగ  నరుచ్చికోవటముం
మొదలటట రు.

ఆ  రాతిద  బిటట  తన  పుసతకముంలో  ఇల
రాసకుననడో కవిత....

పచచ్చి, తెలపు, కషయముం,

మసూడ రముంగల మన జముండా!

తెలగ, హిముంద, ఇముంగలషు
మసూడ భషలసూ మనకొచచ్చి!

జయమమ్మేమమ్మే  పలచిముందన  ఒక  రజు  రమయ
వాళిలముంటక  వెళల డ  బిటట .  రమయ,  రాహుల్
అల  మౌనముంగా  సఫాలో  కూరుచ్చిన  ట.వి.

చసూసత ననరు-  ఏమీ  మాటల డన  లదు!

ఏదచన  మాటల డబోయన  జయమమ్మేమమ్మే
వాళలన  కోపప్పుడతముంది:  ‘ఎముందుకు ఆ పనక
మాలన కబురుల ? కసడ్సేపు ట.వి. చసూడముండి!’

అముంటసూ.   బిటట  ఆశచ్చిరయ  పోయడ.

ఎముందుకముంట  బిటట  అసల  ట.వి.  చసూడన
చసూడడ!  అమమ్మేమమ్మే  వాళల  ఇముంటల  ట.వి
ఎకసడో  ఒక  మసూలక  ఉముంటముంది.  దానన
ఎవరసూ  పెదద్దగా  పటటముంచకోరు.   తతమమ్మే
మటకు  ఒకోససర  భకత  ట.వి.  పెటట కున
చసూసత ముంది. 

జయమమ్మేమమ్మే బిసెసటల  తెచిచ్చి పెటటముంది. పళలముం
చతిలో పెడతసూ: ‘కప్రిముంద పడకుముండా తినముండి.

పడిముందముంట  ఇముంక  మీరే  తడవాల  అన’

హెచచ్చిరక చసిముంది.  ఆ తరాక్వాత బిటట క పెదద్దగా
తినలన  అనపముంచలదు.  కనీ  మరాయదక
ఒకట  తిన  'ఇముంక  ఇముంటకళత  అముంటసూ’
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లచాడ.  అద  అవకశముం  కోసముం  చసూసత నన
రమయ,  రాహుల్  కూడా  బిటట త  పట
వాళిలముంటక బయలదరారు. 

బిటట ,  రాహుల్  ఇదద్దరసూ  కప్రికట్  గరముంచి
మాటల డతముంట  రమయ  'బోర'  అముంది.

అమమ్మేమమ్మే  సెక్వాటర అలల కుముంటసూ తతమమ్మేత
ఏవో కబురుల  చబుతముంట అకసడక వెళిలముంది.

అముంతలో  తతమమ్మే  రమయత  కబురుల
మొదలటటముంది.  ఆవిడక  సరగాద్గు  వినపడదు
కదా,  దాముంత  ఒకోస  పప్రిశననీ  రముండ  సరుల
అడగటముంత  ఆమకేసి  విచితప్రిముంగా  చసూసిముంది
రమయ.  
కొముంచముంసపు ఆవిడన మాటల డనచాచ్చిక,  ఇముంక
అమమ్మేమమ్మే  లచి,  "పలలలక  నన  కథ
చబుతన"  అముంటసూ  తన  దగద్గుర
కూరచ్చిబెటట కుముంది.  ఇక  ఆ  కథలోలన,

ఆటలోలన మనగి సయముంకలముం ఎపుప్పుడచముంద
కూడా గమనముంచలదు పలలల.  

రమయక  మణ  అమమ్మేమమ్మే  తెగ  నచిచ్చిముంది.

రాహుల్ క  బిటట త  మచచ్చిటల  నచాచ్చియ.

'ఇముంటల అమమ్మే, అమమ్మేమమ్మే వాళలక వాళళ ట.వి.

చసూససూత  కూరుచ్చిముంటరు.  ఊరకే  మమమ్మేలన
కూడా  టవి  మముందు  కూరచ్చిబెదతరు.

మాత  అసల  మాటల డన  మాటల డరు!

కథలచతే  ఎపుప్పుడూ  చపప్పున  లదు!’

అనకుననరు రమయ, రాహుల్.

ఆరజు జయమమ్మేమమ్మే డాబామీద వడియల
ఆరబెటట, పలలలన కపల ఉముంచిముంది: 'ఉడతల
తిన  పడచసత య-  జగప్రితతగా  గమనముంచ-

కోముండి'  అన  పురమాయముంచిముంది.  రమయక
విసగాద్గు ఉముంది, ఎముండలో డాబా మీదక, కప్రిముందక
తిరగటముం.  అమమ్మేమమ్మేక  చపప్పు  మరానడ
వడియల వాకటలన ఎముండ బెటటముంచిముంది. 

బిటట  వెనకే ఆ రయనోబ్బు కుకస ఉముంటముంది
కదా,  అది వడియల మటట కొన పడ-

చసత ముంది.  అముందుకన  బిటట న  వడియల
వెచపుకు రానవక్వాకు"  అన రాహుల్ త  చపప్పుముంది
జయమమ్మేమమ్మే.  సరేనన బిటట ,  రాహుల్ ఛెస
ఆడతసూ  దసూరముంగా,  పెరటల  చటట  కప్రిముంద
కూరుచ్చిననరు.  రమయ  ఎముండక  ఒకట
ఆపసపల  పడతసూ  ఇలలముంత  తిరుగ-

తముంది. 
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అకసమ్మేతత గా  రయనోబ్బు  అరవటముం
మొదలటట డ.  'ఆగ!  అరవకు!  జయమమ్మే-
మమ్మే కోపప్పుడతముంది'  అన బిటట  రయనోబ్బున
హెచచ్చిరసత ననడ కనీ, అది మాతప్రిముం ఆగటముం
లదు! 

అముంతలో జయమమ్మేమమ్మే బయటకు వచిచ్చి, గోడ
మీద  ఉనన  రముండ  కోతలన  చసూసి,  కరప్రి
పుచచ్చికున  తరమసిముంది  వాటన!  అపుప్పుడ
అరస్థిమచముంది  అముందరక-  రయనోబ్బు  అరచిన
కరణముం!  వాడ  హెచచ్చిరక  చయయకపోతే
కోతల వడియలన పడచసి ఉముండవి!!

ఆ రజున జయమమ్మేమమ్మే ఒక కపుప్పులో పల
పోసి  తెచిచ్చి,  రయనోబ్బుగాణష  తశగమముంది.

బిటట క గరక్వాముంగా ఉముంది- 'మా రయనోబ్బుగాడ
ఎముంత  చరుకచనవాడో,  ఎముంత  మముంచివాడో
జయమమ్మేమమ్మేక  ఇపప్పుటకచన  తెలసిముంది  కదా'

అనకుననడ. 

కోతలన చసూడటముం కూడా అద మొదటసర
బిటట క! ఆ రజున వాడిక నజముంగా ఏద కొక్రొతత
పప్రిపముంచముంలో ఉననటట  ఉముంది.  'సయముంకలముం
దావీదు  వచాచ్చిక  ఈ  విషయముం  చపప్పుల'

అనకుననడ. 

కనీ  సయముంకలముం  దావీదు,  చిటట
చదువకుముందుకు  రాలదు!  ఇటల  అవటముం
ఇద  మొదటసర.  అముందుకన  తతయయ
ఆఫీస  నముంచి  రాగాన  అముందరసూ
బయలదరారు.  సెచకల్ షపు దగద్గురకళత  అది
కటటసి ఉముంది. అల నడచకుముంటసూ దావీదు
ఇముంటక వెళళరు అముందరసూ. 

దావీదు చతిక చిననకటట  కటట కున కూరుచ్చిన
ఉననడ. వాడి మఖముం మీద, చతల మీదా
కూడా గరుకు పోయ,  ఎముండిపోయన సననన
రకతముం  చారకల  ఉననయ.  కళల  ఉబిబ్బు
ఉననయ.  అల ఎపుప్పుడూ ఎవరనీ చసూడన
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బిటట  నజముంగా జడసకుననడ-  తతయయ
వెనకస వెళిళ నలబడాడ్డ డ.

వీరబాబు వాకటలక వచిచ్చి,  ‘ఈ రజు చాల
పప్రిమాదముం  తపప్పుపోయముంది  సరసూ,  పశదుద్ద నన
నసూయస  పపరు  వేసముందుకు  వెళత ననడ
పలల డ-  వదద్దముంట  వినడ!  ‘ననసూ  కొముంచముం
సముంపదిముంచాల'   అముంటడ.  ఈ రజు వీధ
మలపులో  ఎవర  ససూసటరాయన  వీడి
సెచకలన  గదిద్ద  వెళిలపోయడ!  పలల డ  కప్రిముంద
పడిపోయడ;  ససూసటరాయన  ఆగనచన
ఆగలదు! రడడ్డ మీద చసూసినవాళళ పలల డిన,

సెచకలన  ఇముంటవరకూ తీసకొచాచ్చిరు.   వాడ
బాగా భయపడిపోయడ.  అయతే నన ఈ
సముంగతలవీ  అమమ్మే  గారత  చపప్పుదద్దననన
కమలమమ్మేన!’ అననడ తలవముంచకున. 

తతయయ  దావీదు  పప్రికసన  కూరుచ్చిన,

‘దావీదసూ,  నీకు ఏదచన  పప్రిమాదముం  అయతే
ఇముంక  నవక్వా  అమమ్మేక,  నననక,  తమమ్మేళలక,

చలలళలక  ఎల  సయముం  చసత వరా,  చపుప్పు?!

నీది ఇముంక చినన వయస   కదా;  సముంపదన
పన  ఇపుప్పుడ  వదుద్ద .  మీ  తతయయ,  నన

చపప్పున  మాట  విన.  ఈ  పనల  కొముంచ ముం
పెదద్దయయక  చయయచచ్చిల  అననరు’

అననయముంగా. 

దావీదు తల వముంచకుననడ. వాడి కళలలోల
నీళళ.   బిటట ,  రమయ,  రాహుల్,  చిటట
దసూరముంగా నలబడి చసూసత ననరు. ‘అమమ్మేమమ్మే,
తతయయ మాకోసముం ఎముంత కషటపడతననర
చసూసత నన కదా తతగారసూ, నన సమరగా
కూరచ్చిలన.   మమ  వచాచ్చిక  అమమ్మేమమ్మేక
పన  ఎకుసవెచముంది;  తతయయ  కూడా  కొటల
ఎకుసవ సపు కూరుచ్చిముంటననడ.  అముందుకన
నకు  చతనచముంది  నన  చయయలన
అనకుననన  అననడ దిగలగా’ . 

తతయయ వాడిన పప్రిమగా దగద్గురకు తీసకున
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చపప్పురు,  ‘అమమ్మేమమ్మే,  తతయయ  ఇదద్దరసూ
ఇముంక కొముంచముం ఓపకగాన ఉననరు దావీదసూ.

వాళలక మిమమ్మేలన పెముంచటముం కొముంచముం శప్రిమ; కనీ
అముంత  కషటముం  ఏమీ  కదు.  ననన,  చిటటన
మమముంత  చదివిసత ముం.  మీరు  బాగా
చదువకోముండి-  అది  చాల  మాకు.

పెదద్దయయక  మీరే  మా  అముందరనీ
చసూసకుముందురు  గాన,  ఇపప్పుటక  నమాట
విముంటవా మర?’ దావీదు తలసూపడ. 

ఇముంటకొచచ్చి  దారలో  కొదిద్దసపు  అముందరసూ
మౌనముంగా  ఉననరు.  రాహుల్ క  తతయయ
బాగా  నచాచ్చిరు.  ‘తతగారసూ,  మీరు
దావీదుక ధచరయముం చపప్పు, 'నన చదివిసత ;  అన
చపప్పురు  కదా,  నకు  ఆ  మాట  చాల
నచిచ్చిముంది. పెదద్దయయక నన కూడా మీలగాన
ఎవరకచన  సహయముం  చసత న  అననడ’

ఎనమిద తరగతి రాహుల్.   ‘నన కూడా’

అననరు బిటట , రమయ. 
‘అముందుకే  అముందరసూ  బాగా  చదువకోవాల.

అపుప్పుడ మరొకరక సహయముం చస అవకశముం

వసత ముంది.  మానననగారు  ఇలముంట  మముంచి
పనల  చాల  చసవారు.  నకు  ఆయన
ఆదరరముం.  అవనసూ,  ఇముంతక మీకు 'ఆదరరముం'

అముంట తెలస?’  అన అడిగారు తతయయ.
అముందరసూ మఖాల చసూసకుననరు. 

‘ఆదరరముం అముంట అముందరక నచచ్చి పన!’

అననడ రాహుల్ ఆలోచనగా.

"అవన రాహుల్,  ఒక మముంచిపనన చసూసి,

'మనముం కూడా చయయల'  అనపసత ముంద,  అద
ఆదరరముం అముంట" అన నవాక్వారు తతయయ.
‘నజముంగాన  న  తెలగ  కొముంచముం  బాగచముంది
తతగారసూ  అననడ రాహుల్ సముంతషముంగా’ .
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దయయముం?!
మనష  ఊహల  మనషక  బలల,  అవే  మనషక  బలహనతల.  పెదద్దయేయకొదద్ద  మనముం  బలహనతలన
అధగమిముంచి, బలముం వెచపుకు కదలల. ఈ కథ చదవముండి..

రచన: పప్రిసనన, 7 వ తరగతి, జిలల  పరషత్ ఉననత పఠశల, తెలల పూర , రముంగా రడిడ్డ జిలల , తెలముంగాణ.

మారుప్పు చరుప్పుల: కొతతపలల.

రామయయ  ఒకరజు  రాతిద  భోజనముం  చసక
తటక బయలదరాడ.

అవి  అమావాసయ  రజుల,  దాముంత  వెననల
కూడా లదు.  కొముంచముం దసూరముం పయే సరక
'గాల కొముంచముం బరువెకసముందా' అనపముంచిముంది. 

దసూరముంగా చిముంత చటట  పెచన  కవచచ్చి-  నలల
చీర  కటట కొన,  గజర్జల  కటట కునన  కళలన
ఘలల  ఘలల న  ఊపుతసూ  చటట  మీద
కూరుచ్చిన ఉననది ఏద ఆకరముం.  

రామయయ 'అరే! ఏముంట,  ఆ చపుప్పుడ?!' అన
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జగప్రితతగా చసూసడ. చటట  మీద ఏవో పల సిటక
పపరుల .. మనషముంటసూ ఎవరసూ కనపముంచలదు.

'కనీ  శబద్దముం  ఎల  వసత ననది?'  తెలలదు.

'దయయ ముం కవచచ్చి!'  రామయయ భయముంతట
'చటట  మీద  దయయముం  నకేముం  భయయముం'

అనకుముంటసూ మముందుకు సగాడ. 

కసపటక పెదద్దకొముండ వచిచ్చిముంది. కొముండన
చసూడగాన  రామయయ  పశణముం  కూడా  లచి
వచిచ్చిముంది. 'అమమ్మేయయ!  పెదద్దకొముండ వచచ్చిసిముంది.

దనన దాటసత చాల మా పలముం వసత ముంది' అన
సముంతషముం వేసిముంది.  

కొముండ మలపులోన,  మళల చటట  కముంద  ఓ

పెళిల  కూతరు  నలబడి  ఉననది-  'అయన
పెళిళ కూతరు ఇటల  చీకటల, మలపు మీద,

మళలచటట  కప్రిముంద  ఎముందుకు  నలబడి
ఉముంటముంది?  ఈమ  పెళిళ  కూతరు  కదు-

పెళిళ కూతరు లముంట-'

"ననన  కపడముండి!  మీకు   పుణయముం
ఉముంటముంది" అననదామ, అకసమ్మేతత గా.

ఒకససరగా  వణక  పోయ,  మళళ
తేరుకుననడ  రామయయ.  'గముంత  మనష
గముంతలగాన ఉముంది అచచ్చిముం!' అనకుననడ
"పుణయముం  అముంటముంది  చసూడ,  పుణయముం!

దయయలకు పుణయముం పపముం తెలసత య?.."

"ననన కపడముండి!  మీరవర మముంచి వాళళల
ఉననరు.  ననన మీ ఇముంటక తీసకుపముండి.

ఇముంటల  దాచముండి  కొనన  రజుల!  పలజ.."

పశధేయపడిముందది. 

"ఇముంగలషు వచిచ్చిన దయయముం,  చసూసవా?  పలజ
అముంటననది'.. పెచక మటకు "ఏమచముందమామ్మే?!

ఇముంత  అరస్థిరాతిదవేళ  ఇకసడముం  చసత ననవ?

మీది ఏ ఊరు?"  అన అడిగాడ. 'మాటల డ
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దయయముం' అన మనసలో అనకుముంటసూ.

దయయముం  వలవల  ఏడిచ్చిముంది.  రామయయకు
మనస కుప్రి ముంగిపోయముంది.  కళళ వణకయ.

"నకు  బలవముంతముంగా  పెళిల  చసత ననరు.

నకేమో చదువకోవాలన ఉముంది.  చదువకొన
పెదద్ద ఉదయగముం చసత న.  ఈ  పెళిళ గిళిళ వదుద్ద .
అముందుకే  నన  రాతిదక  రాతిద  పరపోయ
వచాచ్చిన.  ఇముంత  వరకూ  వచాచ్చిన  గానీ,

ఇపుప్పుడ  ఏముం  చయలో  తెలక
ఏడసత ననన" అననది.

రామయయ ఆ దయయముం కళల కేసి చసూసడ.

పరాణ  పెటట కొన  ఉముంది  ఎరప్రిగా.  కళళ
కొముంచముం  పప్రికసకు  తిరగి  ఉననయ
అనపముంచిముంది.  'దనన ఎటల  వదిలముంచకోవాల
దవడా?'  అన  మనసలోన
ఆముంజనయసక్వామిన తలచకుననడ.

మాటల డకుముండా  వెనకస  తిరగి  ఊరవెచపు
అడగల వేసడ. 'ఇది న వెముంట రాదు-

రాదు-  రాదు  ఆముంజనయ!  ఆముంజనయ!'

అనకుముంటసూ.

గజర్జల  శబద్దముం  అతనన  అనసరముంచిముంది.

రామయయ  వెనకస  తిరగి  చసూడకుముండా
గబగబా నడిచాడ. గజర్జల శబద్దముం కూడా వేగముం
పుముంజుకుననది.

కొదిద్ద సపటక రామయయకు ఒక ఐడియ
వచిచ్చిముంది.  'దయయలకు  నపుప్పు  అముంట
భయముం!'  తన  అగిద్గు  పెటట  తీసి,  బీడ
వెలగిముంచకుముంటసూ  మలలగా  వెనకస  తిరగి
చసూసడ.  గజర్జల  దయయముం  రముండడగల
వెనకస వేసిముంది.  అతన ఒకససరగా ఊపర
పలచ్చికొన గబగబా నడక మొదలటట డ. 

గజర్జల  శబద్దముం  వెననముంట  వసతముంది.  కొముంచముం
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దసూరముంగా ఉననటట ముంది.

ఊళళక  వచాచ్చిక,  "ఇపుప్పుడిముంక  ఇది
భసమ్మేమచపోతముంది  చసూడ!"  అనకున
ఆముంజనయసక్వామి  గడి  మముందు  నలబడి
గటటగా మొకుసకుననడ రామయయ. 
గజర్జల శబద్దముం ఆగిపోయముంది. 

గటటగా  నవక్వాకొన,  అయన  వణకే  కళలత
కముంగారుగాన  సక్వామిక  మళళ  ఓసర
మొకుసకొన,  నడక  మొదలటట డ
రామయయ. 
మళళ మొదలచముంది గజర్జల శబద్దముం.  ఈసర అది
అతన  పప్రికసన  నడసతముంది.  రామయయకు
ఇపుప్పుడ  తల  తిదపప్పుముందుకు  కూడా  భయముం
వేసిముంది.

"ఇముంటలక పోవాల, వదాద్ద ?" అనకుననడ. 

నరుగా  పోలస  కనసటబుల్  వీరాసక్వామి
ఇముంట  తలపు  తటట డ.  "ఓ  సరసూ!  ఓ
సరసూ!  నన  రామయయన.  అరర్జముంటగా
తలపు తియయల" అముంటసూ.

వీరాసక్వామి తలపు తెరచి "లోనక రా! ఏముంట

సముంగతి?" అననడ.

"ద..  దయయముం  వచిచ్చిముంది  న  వెనకన!"

గసగసగా చపప్పుడ రామయయ.
వీరాసక్వామి  టరచ్చి  వెలగలో  చసూసడ.

అవతల  మసూలగా  నలబడి  ఉననది  ఒక
అమామ్మేయ, పెళిళ కూతరు వేషముంలో.

"ఈమ  దయయముం  కదు.  మనష.  ఏద
సమసయలో  ఉననటల ముంది. లచట వేసత న ఆగ"

అన  లచట  వేసడ.  "వెలగలో  మాయముం
ఐపోతముంది"  అనకునన  ఆ  పలల  నక్షేపముంగా
నలబడి  ఉముంది  అకసడ,  మఖముం  అముంత
కనీనళళ చారకలత.

వీరాసక్వామి  ఆమన,  రామయయన  కూడా
పోలస సటషనకు పలచ్చికళిళ,  కేస నమోదు
చయముంచాడ.  తరాక్వాత పోలసల చొరవ వలల
ఆ  అమామ్మేయ  తలలదముండప్రి ల,  బముంధువరద్గుముం
అముంత ఆమన పెచ చదువల చదివిముంచముందుకు
అముంగకరముంచారు.  ఆ  అమామ్మేయన  పప్రిభుతక్వా
హసటల్  లో  చరచ్చి,  కలజీలో  చదువకున
ఏరాప్పుట చసడ వీరాసక్వామి.
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ఆరేళల  తరాక్వాత ఆ పప పోట పరీకలోల  నగిద్గు
పప్రిభుతక్వా  అధకర  ఐనపుప్పుడ,  వాళల
తలలదముండప్రి ల  వచిచ్చి  వీరాసక్వామిక,

రామయయక  ధనయవాదాల చపుప్పుకుననపుప్పుడ
వాళలక  కలగిన  సముంతషముం  ఇముంత  ఇముంత
కదు! 

"ఐన ఇటల  ఏ పపక జరగకూడదు.  నన
ఎదురయయన కబటట సరపోయముంది. వేరే ఏ
దురామ్మేరుద్గులో  ఎదురయుయముంట  ఆ  పప  గతి
ఏమౌన?!"  అననడ  రామయయ,  పోలస
వీరాసక్వామిత.

 లోగటట !

డాకటర : మీరు బయట తినకముండి. లకపోతే ఎలరీర్జ తగద్గుదు.

రామారావ: అలగేనముండి. ఇముంటలన తిముంటన.  బయట కొనకుసనన సరే- ఇముంటక తెచచ్చికున తిముంటన.

జోకడ్సే

  నరసన!

తముండిద: అదమిటశ! నముంచన తిముంటననవెముందుకు?!

కొడకు: భరయ సముంపదిసత ముంట కూరుచ్చిన తిముంటనననన మీరు తిటట రుగా? అముందుకే!

ఆధునక విజజ్ఞానముం!

టచర : బిటసూట! 16 వ శతబద్దముం నట రాజుల గరముంచి నీకేమచన తెలస?

బిటసూట: తెలస టచర  
టచర : గడ ..ఎముం తెలస చపుప్పు?
బిటసూట: వాళళముంత చనపోయరు టచర !

భరయ: ఏముం చసత ననరకసడ?

వెముంగళపప్పు: మొకసలక నీళళ పోసత ననన
భరయ: వర రముం పడతముందిగా!

వెముంగళపప్పు: ఫరాక్వాలదు! గడగ వేసకొన పోసత నన...!

 మసూల కరణముం!

టచర:  రామసూ! భసూకముంపల ఎపుప్పుడ వసత య?

రామ: భసూమి ససూరుయడి చటసూట తిరగి తిరగి, కళళ  
         తిరగి పడిపోయనపుప్పుడ టచర!
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ఏద ఒకట 
రచన: ప.శశవణ, 7 వ తరగతి, Z.P.H.S. తెలల పూర , రముంగారడిడ్డ జిలల .

అనగనగా ఒక ఊళల  రాజు,  రామ,  సమ,

రవి  అన  నలగరు  అననదమమ్మేల  ఉముండ-

వాళళ. వాళళకు ఓ చినన పలముం, కొనన కోళళ,
మకల ఉముండవి.

ఒకసర వాళళ అమమ్మే-నననల  "ఇదిగో! మముం
మళళ ఓ వారముం రజులోల  వచచ్చిసత ముం.  ఆలోగా
అననదమమ్మేల  నలగరసూ  'ఏద  ఒకట'

చసకొన తినముండి!"  అన చపప్పు  పరుగసూరు
వెళళరు.

"ఏద  ఒకట  అముంట  ఏముంట?"  అన  వాళళక
అనమానముం వచిచ్చిముంది.

"ఇదిగో,  మనముం  'ఏద  ఒకట'  చసకొన
తినల.  అముందరముం  తల  ఒక  దారన  వెళిళ

'ఏద  ఒకట  ఎకసడ  దొరుకుతముంద
చసూదాద్ద ముం. తల కొముంచముం ఏద ఒకట తేకుముండా
వెనకస రావదద్దముండి' అననడ పెదద్దనన రాజు. 

దాముంత నలగరు అననదమమ్మేలసూ నలగ
దికుసలోల  వెళల రు.  

పెదద్దవాడ  రాజు,  కొముందరు  బాటసరులత
పట  తసూరుప్పు  దికుసకు  పోతసూముంట
పప్రికసననన  పదలోముంచి  అకసమ్మేతత గా  ఏద
గడగడమననది. "ఏముంటది?" అన అడిగాడ
రాజు,  తటవాళలన.  "ఏద ఒకట,  ఏదచతేనముం,

మన  దారన  మన ముం  పోదాముం"  అననరు
వాళళ.
"దొరకముందిరా!  ఏద  ఒకట దొరకముంది!"  అన
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వాడ ఆ పద చటసూట తిరగి, జగప్రితతగా దాన
లోపల  ఉనన  పశణన  పటట కుననడ.  తీరా
చసూసత అది ఓ అడవి కోడి. "మర ఏద ఒకట
అననరేముంట?" అన ఆశచ్చిరయపోయడ వాడ.

"ఇది కోడ గదా! మరేముంట అనకొన చాల
భయపడాడ్డ న"  అనకొన  వాడ  దానన
పటట కొన వెనకస తిరగాడ.

ఆలోగా  రముండవవాడ  రామ  పడమర
దికుసక  పోయే భకత  బకముందముంత కలసడ.

వాళళ  దవర  కొలపు  కోసముం  మకపోతన
నొకదానన  పటట కొన  పోతననరు.  దారలో
అముంత  అది  "మ,  మ"  అన  మొతత -

కుముంటముంది. ఆ అరుపుల విన, చటసూట ఉనన

అడవిలోముంచి అడవి గరప్రిల కొనన వాళల వెముంట
పడటముం  మొదలటట య.  "తక్వారగా  పోముండి!

ఎకుసవెచనయముంట  మనక  సమసయ"  అన
నడక వేగముం పెముంచారు వాళళ. 
రామ  వాళల  వెముంట  పరుగ  పెడతసూ
"ఏముంటది,  మన వెముంట పడతననది?!"  అన
అడిగాడ.  "ఏద  ఒకట!  మనముం  తక్వారగా
పోవటముం మల" అననరు వాళళ. 

"ఓహ! 'ఏద  ఒకట' దొరకముంది!" అన రామ
అకసడ  ఆగి,  నన  తముంటలసూ  పడి  ఒక
అడవి  గరప్రిన  పటట కొన,  ఇముంట  దార
పటట డ.
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మసూడవ  వాడ  సమ  ఉతతరముం  వెచపుకు
రచతలత  కలసి  పోసగాడ.  వాళలలో
ఒకయన  తన  దగద్గుర  రకరకల  వితతనల
ఉననయన చపప్పుటముం మొదలటట డ. 

"మాకూ  కొనన  ఇవక్వారాదసూ"  అన  అతనన
అడిగారు  ఇతరుల.  "ఏముం  రకముం  వితతనల
కవాల మీకు?" అనడిగాడ ఆయన. 

"ఏద  ఒకట!  మొలసత  చాల"  అననరు
వాళళ.   అతన  వాళలముందరక  తల  కొనన
వితతనల ఇచాచ్చిడ.  సమ కూడా వాటన
తీసకొన సముంతషముంగా వెనకుస తిరగాడ.

ఇక నలగోవాడ రవి,  ఒటట  పన దొముంగ.

అననలముంత ఏద ఒకట తెచచ్చిముందుకు పోగాన,

వాడ బయలదర,  ఈత కోసమన చరువ
దగద్గురక  పోయడ.  అకసడ  కొదిద్దసపు
ఈదులడాక,  వాడిక  చపల  పటటవాళళ
కొముందరు  కనబడాడ్డ రు.  వాళలత  కలసి
సముంతషముంగా కొనన చపల పటట డ వాడ. 

"వీటన ఇముంటక తీసకువెళత మా అననల
సముంతషపడతరు;  అముందరముం  చపలకూర
చసకోన  తినచచ్చి"  అనకొన,  ఆ  చపలన
పటట కొన ఇముంటక బయల దరాడ. 

అముందరసూ ఇలల  చరుకుననరు గానీ, 'ఆరజు
ఏముం వముండకోవాల' అనది తేలలదు.

చినన  తమమ్మేడ  రవి  చపప్పుడ  తెలవిగా:

"మీరు  మగద్గురసూ  'ఏద  ఒకట'  తెచాచ్చిరు;
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నన ఒకసడిన కదా,  చపల తెచిచ్చిముంది?  అవి
సరగాద్గు నలవ ఉముండవ కూడాన.  కబటట ఏముం
చదాద్ద మముంట,  మీరు  తెచిచ్చిన  వాటన  మనముం
పెముంచదాముం! 

పెదద్దననయయ  తెచిచ్చిన  కోడిన  పెముంచితే  మనకు
ఉనన  కోళళ  ఇముంక  ఎకుసవ  అవతయ.

అటల గే రముండో అననయయ తెచిచ్చిన గరప్రి కూడా.

దాన వలల  మనకునన గరప్రిల పెరుగతయ.

మసూడో అనన తెచిచ్చిన గిముంజలన తటలో వేసత
కూరగాయల వసత య.  అవి అనీన పెరగాక,

అపుప్పుడిముంక రజూ 'ఏద  ఒకట' తినచచ్చి!
ఆలోగా నన రజూ చరువకు వెళిళ చపల
తెసత న.  మీరు  కోళళన,  మకలన,

పెముంచతసూ  తటపన  చసకొన  రముండి,

అముంతలోకే నన మీకు మముంచి చపల కూర
వముండి  పెడతన.."  అన.  అముందరసూ  వాడి
తెలవిన, ఆలోచనన మచచ్చికుననరు. 

అటల  నలగరసూ తమకు ఇషటమచన పనల
చసకుముంటసూ సముంతషముంగా గడిపరు.

పరశుభదమచన హటల్!

సరక్వార (నవక్వాతసూ) : మా హటల్ హలక్వా ఎల ఉముంది సర?!

రవి (నవక్వాతసూ) : మీకు పప్రితీద శుభదముంగా ఉముంచడముం అలవాట కదా?

సరక్వార (ఆశచ్చిరయముంగా) : అవనముండి! మీకల తెలసిముంది?!

రవి :  ఏముం లదు.. ఏలకుల వాసన కముంట విమ  సబుబ్బు వాసన ఎకుసవ వసత ముంటన!

రహసయముం!

శీన: ఉతతరముం మీద చిరునమా రాయకుముండాన పోసట బాకడ్సే లో వేశవేముంటశ?!

రామ: ఎవరక తెలకుముండా రహసయముంగా పముంపుతనన ఉతతరముంరా, అది!!

ఇదద్దరసూ వేల!

తలల (పెచ పవేట కలజీ కరసప్పుముండముంట త) : మావాడి పరు ఏకలవయడ అన పెటట లడ్సేముంది సర.

కరసప్పుముండముంట్: అదమి?

తలల: ఆయన వేల కోసి చదువకుననడ; మావాడ వేల పోసి చదువకుముంటననడ..

చినన తేడా!

రవి:  అలరానక, 

పలరానక ఏమచన 
సముంబముంధముం ఉముందా?

శశి:  ఉముంది. 

కోడిపుముంజు కూసత 
అలరముం;  

కోసత పలరముం!
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మాయ రల 
రచన: సయయద  హన కసర , 7 వ తరగతి, కప్రి సక్వారడ్డ  ససూసల్ ,గముంటసూరు.

అనగనగా  ఒక  ఊళల  ఒక  అనన,  ఒక
తమమ్మేడ  ఉముండవాళళ.  అననయయ  చాల
ధనవముంతడ;  తమమ్మేడ  చాల పదవాడ.

తమమ్మేడమో  చాల  మముంచివాడ;  అననమో
చాల చడడ్డవాడ.

ఒక  సముంవతడ్సేరముం  ఏమచముంద,  తమమ్మేడి

వాయపరముం అసడ్సేల సరగాద్గు జరగలదు.  ఏ పన
పెటట కుముంట  అముందులో  నషటముం  ఎదురచముంది.

చివరక  కుటముంబముం  మొతతముం  పసత లముండ
పరసిస్థితి ఎదురచముంది.  అముందరసూ అననరు  "మీ
అననన  సయముం  అడగరాదా?  ఆయన
వాయపరముం బాగా జరుగతననది గదా?" అన.

 తెలగ జనపద కధ 
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దాముంత ఓ పముండగ రజున అననయయ దగద్గురకు
వచాచ్చిడ  తమమ్మేడ-  "అనన!  పరసిస్థితల
సరగా లవ.  కషటముంగా ఉముంది.  నవక్వా కొముంచముం
డబుబ్బు  సయముం  చసత  సమసయలోలముంచి
బయటపడతన.  ఆపెచన  నీ  అపుప్పు  తపప్పుక
తీరుచ్చికుముంటన" అననడ.

అననయయకు అతనన చసూడగాన చికకు
వేసిముంది.  "ఛ!  పదుద్ద నన  లవగాన  ఎవర
మఖముం  చసూశనో,  ఇపుప్పుడ  నీ  మఖముం
చసూడాలడ్సే వసత ననది. మముందు ఇకసడి నముంచి
ఫ!"  అముంటసూ గముంత పటట కొన బయటకు
నటటశడ. 

తమమ్మేడ మఖముం వేప్రిలడ వేసకొన ఇముంటక
పోతముండగా ఓ మసలవాడ కనపముంచాడ.

కటటలమసూటన  పెచక  ఎతత కోవటముం  రాక
కషటపడతననడతన.  తమమ్మేడిక జల వేసి

అతనక  సయముం  చససూత  "ఎకసడి  వరకూ
తత?" అన అడిగాడ. తత చాల దసూరముం
పోవాలడ్సే  ఉముంది.  "అయోయ  అముంత  దసూరముం
నీవలల ఏమవతముంది?" అముంటసూ తమమ్మేడ ఆ
మసూటన తన ఎతత కొన అతన ఇముంట వరకూ
మోసకువచాచ్చిడ. 

ఆ  మసల  తత  అతనక  ధనయవాదాల
చబుతసూ,  "దవడ  నీకు  మల  చసత డ
నయన!  నీకు  అనీన  శుభల
జరుగతయ" అననడ.

అది  వినగాన  తమమ్మేడిక  తన  కషట ల
గరుత కొచిచ్చి కళలలో నీళళ తిరగాయ. 

అది  గమనముంచి  తత  "చసూడ  బాబసూ!

కషట ల,  సఖాల  అముందరక  వససూత  పోతసూ
ఉముంటయ.  ఏవీ  శశక్వాతముంగా  ఉముండవ.

తెలవెచనవాడ  కషట లకు  కుప్రి ముంగిపోడ;

సఖాలకు  పముంగిపోడ"  అన  చపప్పు,  తన
ఇముంటలక  వెళిళ  ఒక  తీప  రొటటన  తెచిచ్చి
ఇచాచ్చిడ.  "న  మాటల  జగప్రితతగా  విన
నయన! న ఇముంట వెనక ఒక చినన అడవి
ఉముంది.  ఆ  అడవి  చివర  మసూడ  మలబ్బురీ
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చటల నచన.  వాట వెనకగా కొముండపెచక ఒక కల
బాట ఉముంటముంది.

ఆ  బాటకు  రముండ  వెచపుల  మళళ  చటల
ఉముంటయ.  ఒకస  మలల  కూడా
గచచ్చికోకుముండా జగప్రితతగా కొముండ ఎకస పోతే
అకసడో  గడిసె  కనపసత ముంది.  ఆ  గడిసెలో
మగద్గురు  మరుగజుర్జ ల ఉముంటరు.  వాళలకు
ఈ  రొటటన  ఇచిచ్చి,  "పన  కోసముం
వెతకుతననన-  మీరు ఏ పన చబితే అది
చసత న"  అన.  వాళళ ఏ పన చబితే అది
చయ.  అపుప్పుడ వాళళ  ననన  మచచ్చికొన
"నవక్వా మముంచివాడివిరా,  నీకు ఏముం కవాలో
అడగ, ఇసత ముం" అముంటరు. 

అపుప్పుడ నవక్వా  "మీకు వీలచతే  నకు ఒక
మాయరల  ఇపప్పుముంచముండి-  లకపోతే  మీ
ఇషటముం"  అన.  ఆపెచన  ఎటల  జరగాలో అటల
జరుగతముంది" అన దవిముంచి పముంపడ.  

తమమ్మేడిక ఆశచ్చిరయముం వేసిముంది. "మసలయన
ఇముంత  నమమ్మేకముంగా  చబుతననడ.  పటన ముం
మధయలో ఇకసడ అసల కొముండ లదు కదా"

అనకుననడ.  అయతే ఇముంట వెనకగా వెళిళ

చసూసత  నజముంగాన  అకసడో  అడవి
కనపముంచిముంది.   ఆ  చినన  అడవిలోన  నముండా
భయముంకరమచన పమల ఉననయ.

 వాటన అననటనీ తపప్పుముంచకొన మముందుకళత
నజముంగాన  మసూడ  మలబ్బురీ  చటల
కనపముంచాయ. 

వాట వెనకన కలబాటకూడా కనపముంచిముంది.

మళళనీన  తపప్పుముంచకుముంటసూ  జగప్రితతగా  ఆ
బాట  వెముంబడి  నడససూత  పోయడ.

కొముండపెచన  ఉనన  కోతలన  కూడా
తపప్పుముంచకొన పోయ చివరక తత చపప్పునటల
ఓ గడిసెకు చరుకుననడ. 

గడిసెలో ఉనన మరుగజుర్జ లకు తన తెచిచ్చిన
రొటటన ఇచిచ్చి,  తత చపప్పుమననటల  "పనకోస ముం
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వెతకుతననన"  అన  చపప్పుడ.  వాళళ
గటటగా  నవిక్వా,  "పన  కవాల,  మముం  తినన
అననముం గిననల పెదద్ద కుపప్పు పడి ఉనచన. 
అవనీన శుభదముం చసత వా?" అననరు. "సరే" అన
తమమ్మేడ ఆ గిననలనీన శప్రిదద్ధిగా తమిపెటట డ.

 వాళళ వాడిన మచచ్చికొన "నీకేముం కవాల?"

అన  అడిగి,  వాడ  కోరనటల  ఒక
మాయరలన తెచిచ్చి ఇచాచ్చిరు.  "నీకు ఏముం
కవాలనన దనన రుదిద్ద,  మరాయదగా అడగ.

రజుకు  ఒకసర  మాతప్రిముం  పన  చసత ముందిది"

అననరు.

తమమ్మేడ  వాళలకు  నమససరముంచి,  రలన
రుదిద్ద, మరాయదగా "నన మా ఇముంటక చరాల"

అన కోరుకుననడ.  మరుకణముం వాడ తన
ఇముంటల ఉననడ!

అతన దానన ఇముంటల దవన గసూడలో పెటట,
జగప్రితతగా  చసూసకుముంటసూ,  రజూ  అదిచచ్చి
సముంపదలన  వాయపరముం  దాక్వారా మరముంత వకదిద్ధి
చససూత  పోయడ.  అనతి కలముంలోన అతన
అపుప్పులనీన తీరటమ కక, సమాజముంలో మముంచి
పరు  పప్రితిషటల,  మరాయద,  మననన
ఏరప్పుడాడ్డ య.

అయతే  అటవెచపున  దురామ్మేరుద్గుడచన  అననకు
తమమ్మేడి  పరసిస్థితిన  చసూసి  అససూయ
వేయసగిముంది.  అతన ఒక రజున తమమ్మేడి
ఇముంటక  వచిచ్చి  పప్రిమ  నటససూత  "తమమ్మేడూ!

మొననటక  మొనన  నవక్వా  పరసిస్థితి
బాగాలదు"  అన న దగద్గురక వచాచ్చివ.  ఇముంత
తకుసవ  సమయముంలో  నీ  దశ  ఎటల
తిరగిముంది?"  అన  ఊరకే  అడిగినటల
అడిగాడ.  తమమ్మేడ  అమాయకముంగా
తనదగద్గురునన రలన చసూపముంచాడ.

దురామ్మేరుద్గుడచన అనన రాతిదక రాతిద  ఆ రలన
దొముంగిలముంచకొన పోయ, "ఇది ఉముంట నకు,
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న  కుటముంబానక  ఇముంకేమీ  అకసరలదు"

అముంటసూ  పరదశముం  వెళిళపోయేముందుకచ  పడవ
పప్రియణముం మొదలటట డ. 

ఆ రజు ఉదయముం  "మీ తమమ్మేన మాటల
నమిమ్మే ఇటల  బయలదరాముం. ఇముంతక ఈ రల
మనముం  కోరుకుననది  ఇసత ముందా?"  అననది
అతన  భరయ  అనమానముంగా.  అనన
"ఇసత ముంది"  అముంటసూన రలన రుదిద్ద,  నకు

లకసలనముంత  బముంగారముం  కవాల"  అన
కోరుకుననడ. 

మరుకణముం  రలలోముంచి  బముంగారముం  రావటముం
మొదలచముంది.  ఇముంక ఏముం చసిన ఆ బముంగారముం
పప్రివాహముం  ఆగలదు.  దాన  బరువకు  వాళల
పడవ,  పడవతబాట  రల,  అనన
కుటముంబముం మొతతముం సమదదముం పలచముంది.

పడ విరగడ!

భరయ:  దమల బాగా కుడతననయముండి. ఏ ఆలౌట వెలగిముంచకోవాల.

పసినర వెముంగళ: వెలగిముంచకుముంట ఊరకే గాలోల కలసిపోతముంది. తశగేసత సర! ఆపెచన మనలన కుటటన 
దమలనీన చచిచ్చి ఊరుకుముంటయ.

వాసతవముం!

జరనలసట  :  మిమమ్మేలన బాగా పప్రిభవితముం చసిన బుకడ్సే ఏవి?

నయకుడ :  ఓ నలగచదు ఉముంటయ. అనీన బాయముంకు వాళిళచిచ్చిన చకుస బుకుసల.

పోయే కలముం
కక్వాజ మాసట రు : గడియరముం పదమసూడ గముంటల కొటటముందముంట, అది ఏమి సమయముం?

సమ :  రపర సమయముం సర!

గౌరవముం!

అలలర చిలలర కొడకు :  డాడ! పరీటక కర తీసకళత న డాడ!

తముండిద : ఎముందుకురా ననన?!

అలలర చిలలర కొడకు : ఎముంత వాహనముంలో  పరీటకళత అముంత గౌరవముం డాడ! పది లకల కరు! ససూపర!

తముండిద : బసడ్సేయతే యభచ  లకల! ఇదిగో బసడ్సే టకసటట  డబుబ్బుల పది రసూపయల పటట కళళ!
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పలలల-ఏనగల
రచన: ప.కకషష, 9 వ తరగతి, Z.P.H.ససూసల్ , రామచముందాశపురముం, హెచ దాశబాద 

ఆ రజున ఆలసయముంగా నదదలచాముం, నన, మా
చలల  ఇదద్దరముం.  గడియరముం  చసూసకొన,

ఆదరాబాదరాగా  తయరచ  బడిక  పరుగ
పెటట మ. 

ఆ  సరకే  మా  తెలగ  కల స
మొదలయపోయముంది.  తెలగ టచర  గారు
అడవి గరముంచి,  అడవి జముంతవల గరముంచి
చబుతననరు.  నన  "లోపలక  రావచాచ్చి
టచర" అన అడిగి, వెళిళ సరుద్ద కున కూరుచ్చిన

 బొమమ్మేకు కథ రాస- 1
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సరక,  టచరుగారు  ఏనగల  గరముంచి
చబుతననరు.  వేరే  ఆలోచిముంచ  అవకశముం
ఏమీ  లకనో,  ఏమో,  ఆవిడ  చపప్పున
సముంగతలనీన  బాగా  ఎకసయ  న
మనసలోక.  

అముందుకన ఆ రజు రాతిద పడకునమముందు
ననమమ్మేన ఏనగ కథే చపప్పుమననన. రజూ
ననమమ్మే చపప్పు కథల విముంటసూ పడకోవటముం
అలవాట నకు.. 

ఒకసర  నన,  మా  చలల,  బడిపలలల,

ఉపధాయయుల  అముందరముం  కుముంతలగముండ
అడవి  చసూసముందుకన  వెళల ముం.  అడవిలో
కొముంచముం  దసూరముం  పోయక,  డచ పవరు బసడ్సేన
ఒక  మలపులో  ఆప,  "అలప్పుహరముం  తిన
రముండి!" అననడ. 

ఆ  సరక  అముందరమసూ  మముంచి  ఆకల  మీద
ఉననముం.  గబగబా ఎవరు తెచచ్చికునన టఫిన
బాకుడ్సేల  వాళలముం  పటట కొన  బసడ్సే  దిగాముం.

నన,  మా  చలల  కొముంచముం  దసూరముం  వెనకస
నడిచి, అకసడ చటల నీడలో కూరుచ్చిననముం. 

అయతే మముం టఫిన తిన చసూససరక,  మా
బసడ్సే కసత  వెళిళపోయముంది! 

ఇక మా చలల ఏడపు మొదలటటముంది. "చలల!
నవక్వా  ఇదన,  నరుచ్చికుననది?  బడిలోనసూ,

ఇముంటలనసూ  మనకు  ఏముం  చపప్పురు-  'కషటతర
పరసిస్థితలలో  ధచరయముంగా  ఉముండాల'  అన
చపప్పురా, లదా?" అన కసత ధచరయముం ఇచాచ్చిన.

నజనక నకు కూడా ఏడపచచ్చిల ఉముంది;

కనీ 'నన ఏడససూత ఉముంట నకనన చిననది-

అది  ఊరుకుముంటముందా?'  అన,  అల  నన
చాల ధచరయముంగా ఉననటట  నటముంచానననమాట.

అయన ఎట నముండి ఏ జముంతవ మీదిక
దసూకుతముంద ఏమో'  అన నకచతే  పశణాల
పశణాలోల  లవ;  ఏద  ఓ  పెదద్ద  చటట కముంద
కూరుచ్చిననముంగానీ. 

అడవిలో  వాతవరణముం  అముంత  తేమగా,

చలలగా  ఉముంది.  కొదిద్ద  సపట  తరాక్వాత  గాల
అముంత  బరువ  బరువగా  కూడా  అనపముం-

చిముంది.  ఆకశముం మొతతముం నలలట మఘాలత
మసూసకొన  ఉముంది.  "వానపడతముందమో"
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అననది చలల. 
ఇముంతలో దగద్గురల  ఏద  పడగ పడడ్డటట  పెదద్ద
శబద్ధిముం  వినపముంచిముంది.  ఇదద్దరముం  చముంగన  ఎగిర
పడాడ్డ ముం. 

మా చటసూటత పగమముంచ కమమ్మేకుననది.

ఆశచ్చిరయమ-  అముంతకు  మముందు  కనపముంచిన
రడడ్డ  మాకు  ఇపుప్పుడ  కనపముంచటలదు.

ఐదారు  అడగల  దసూరముం  తరాక్వాత,  ఇముంక
అముంత మముంచ.  

అముంతలో  ఆ  పగమముంచలో  మసకగా  ఏద
ఆకరముం  కనపముంచి,  ఇదద్దరముం  బిరప్రి-
బిగసకుపోయముం.  అదద  సిముంహముం
కవచచ్చి..  సరగా  కనపముంచటలదు..  ఒకట
కదు-  రముండ  ఉననటల ననయ.  ఒకట
చిననగాన, ఒకట పెదద్దగాన.. 

"కదలకు.  కదిలతే  మన ముం  ఇకసడననటల
తెలసత ముంది  వాటక!"  అననన  చలలత
గసగసగా.

కొదిద్ద సపటక,  ఆ ఆకరాల మరముంత దగద్గురక
వచాచ్చిక,  తెలసిముంది-  మాకు  మముందుగా

కనపముంచిముంది  ఒక  ఏనగ  పలల.  ఆ  పప్రికసన
ఉననది  వాళల  అమోమ్మే,  ననోన  అయ
ఉముండచచ్చి,  చాల  పెదద్దగా  ఉముంది,  ఇముంతిముంత
పెదద్ద కోరలత. 

ఏనగల రముండూ మాకు అలలముంత దసూరాన
నలబడాడ్డ య. 

మమమ్మేలన  చసూడగాన  అవి
రముండూ  ఆగిపోయ
బొమమ్మేలల గా  నలబడినచ.
ఇకసడ మముం కూడా అముంతే.

అముంతలోన  పెదద్ద  ఏనగ
తముండముం  పెచకతిత  గటటగా  ఘముంకరముంచటముం
మొదలటటముంది.  చినన  ఏనగ  దాన  కళళ
చటసూట తిరగటముం మొదల పెటటముంది.

మాకు  ఏముం  చయలో  తెలలదు.  "ఈ
ఏనగేద  దాన  తట  మముందన
పలసత ననటల ముంది.  అవనీన  కలసత మనలన ఏముం
చసత యో!" అననన నన. 

"అదమీ కదు. నకు అరస్థిమచముంది. ఆ ఏనగ
మనలన  దగద్గురక  రమమ్మేముంటముంది.  దానక  ఏద 
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సమసయ ఉముందన చబుతననది అది"  అననది
చలల.   కొముంచముం  సపటక  ఏనగ
ఘముంకరముంచటముం  అయపోగాన  దానవెచపుకు
రముండ అడగల వేసన నన.

వెముంటన అది మళళ అరవటముం మొదలటటముంది.

ఆపగాన నన ఇముంకొముంచముం దగద్గురక వెళళన.

చినన  ఏనగ  ఇపుప్పుడ  దాన  వెనకకళల
చటసూట  తిరుగతసూ  నకేస  భయముం
భయముంగా చసూసతముంది.

"అననయయ!  మన  బాయగలో  డజన
అరటపళళనచన  కదా,  దనక  పెటట  పపముం"

అముంది  చలల,  న వెనకనముండి.  నన  వెనకస

తిరగి  వెళిళ  తన  చతిలోముంచి  అరటపళళ
తీసకుననన.  ఆలోగా  రముండ  ఏనగలసూ
మా  దగద్గురకే  వచచ్చిసయ.  నన  ఇచిచ్చిన
అరటపళలన  తలల  ఏనగ  తీసకొన,  కొనన
పలలకు ఇచిచ్చి, కొనన తన తిననది.

ఆలోగా చలల ఆ ఏనగల చటసూట తిరగి వచిచ్చి
చపప్పుముంది-  "దన  సమసయ  అరస్థిమచముంది.  వెనక
కలక కుడి వెచపుగా పెదద్ద గాయముం అయయముంది
దనక"  అన.   "ననమమ్మే చపప్పు కథలోల  లగా
ఏమచన ఆకుల తీసకొచిచ్చి కటట  కడదాముంరా
దనక, పపముం" అముంది.

"సరే" అన నన వెళిళ నకు తచిన ఆకులనీన
తెచాచ్చిన.  వాటనననటనీ నన,  చలల  ఇదద్దరముం
అకసడనన  రాళళమీద నసూరాముం.  అముంతసపూ
ఏనగల  రముండూ  పప్రిశముంతముంగా  నలబడి
చసూసయ.  దాముంత మాకు అవముంట భయముం
పోయముంది.

ఆ ఆకులననటనీ మముం తెచచ్చికునన  "టవల్"

లో వేసి,  "నీ  కలక  కడతముం"  అన  సెచగల
చసకుముంటసూ  మలలగా  పోయన  ఏనగ
దగద్గురక.  వెముంటన  చినన  ఏనగ  దసూరముంగా
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పరుగ  తీసిముంది.  "పెదద్ద  ఏనగ
ఏమముంటముంద"  అన  ఒకస  కణముం
భయపడాడ్డ న కనీ,  అది ఏమీ అనలదు.  పెచ
పెచచ్చి  వెనకస  తిరగి  దాన  కలన  నకు
దగద్గురగా జరపముంది!

"ఏనగ చాల తెలవెచన పశణ" అన గరుత
చసకుననన నన.  దాన వెనకన నలమీద
కూరొచ్చిన,  దాన  కలక  కటట  కటట న.

అలోగా  చినన  ఏనగ  కూడా  మా  దగద్గురక
వచిచ్చి, ఆపయయముంగా మమమ్మేలన రుదుద్ద కుననది.

దాన  చరమ్మేముం  అముంత  గరుకుగాన,

మరకగాన  ఉననదిగాన,  ఆ  సమయముంలో

మాకు అది సముంతషమ అనపముంచిముంది.  మముం
కూడా ఆ చినన  ఏనగ చవల పటట కున
సరదాగా నవక్వాకుననముం. 

ఇముంతలో బసడ్సే హరన వినబడిముంది. మమమ్మేలన
వెతకుసముంటసూ  వచాచ్చిరు  మా  ఉపధాయ-
యుల.  మాకు  ఎదురుగా  ఏనగలన
చసూడగాన  వాళళ  నశచ్చిషుట లచ -పోయరు.

"ఏయ!  జగప్రితత!  వెచల్డ్డ  ఎలఫముంట్డ్సే!  కళలత
తకేససె స!  పప్రిమాదముం!"  అన  ఏవేవో
చపప్పుబోయరు  వాళళ.  అయతే  అముంతలోన
నన అడడ్డ పడి విషయముం వివరముంచాన. 

మముం  బసడ్సేలో  ఎకేసముందుకు  పోతముంట
ఏనగల  రముండూ  మా  వెనకన  నడససూత
వచాచ్చియ. బసెడ్సేకసక తముండాల ఊప టట
చపప్పుయ!

అముంతలోన  అమమ్మే  వచిచ్చి  గటటగా  కుదిపముంది-

"నదదలరా!  బడిక  సమయముం  కవసతముంది!"

అన! 

అపుప్పుడరస్థిమచముంది-  ఇది  కల  అన!  అయన
ఎముంత చకసన కల, కదా?!  
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పలలల-ఏనగల
రచన: ఆకష  కుమార , 9 వ తరగతి, A.P.మోడల్  ససూసల్ , చననకొతతపలల, అనముంతపురముం జిలల . 

రముంగాపురముం  చటసూట  దటటమచన
ఆడవి  ఉముండది.  ఆ  ఊళల

పప్రిదప-కళ  అన  అననచలలళల  ఉముండవాళళ.
వాళళ  ఊళళ  హెచ ససూసల  లదు.

పరుగసూరుకు  వెళళలముంట  అడవిన  దాట
పోవలసిముంద. 

ఆ  సముంవతడ్సేరముం  ఎముండాకలముం
మొదలవతననదనగా  అడవిలో  మముంటల
సమసయ  మొదలచముంది.  పడి  వాతవరణముంలో
మొదలయేయ నపుప్పు వలల,  అడవలోలన ఎముండ

గడిడ్డ  అముంటకొన,  మముంట  పెదద్దదచ,  కప్రిమముంగా
విసతరససూత  పోతముంది.  ఆ దావానలముంలో చినన
మొకసల  కదు-  పెదద్ద  పెదద్ద  చటల  కూడా
మాడి  మసెచపోతయ;  అనక  జముంతవల
కల పోతయ; కూప్రి రమకగాల తపప్పుముంచకొన
ఊళళమీద పడతయ..

అటల ముంట  ఒక  రజున  అననచలలళిళదద్దరసూ 
బడిక   వెళసూతముండగా  ఎకసడో  అడవి
తగలబడతననటల ,  పగ!  అటల గే
ఎకసడినముండో పెదద్ద పెదద్ద అరుపుల!  

  బొమమ్మేకుకథ రాస-2
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'ఏమిట  అరువల,  అననయయ?"  కళ
అడిగిముంది. 

"ఏనగల అరుపుల!" చపప్పుడ పప్రిదప. 

"ఎముందుకు  అరుసత ననయో,  వెళిళ
చసూదాద్ధి మా?" అముంది కళ. 

ఇదద్దరసూ  రడడ్డ  దిగి  అడవిలోక   వెళళరు.

అకసడ  ఒక తలల ఏనగ, ఒక గనన ఏనగ
మముంటలోల  చికుసకొన అరుసత ననయ.  వాట
చటసూటత  కొముంత  దసూరముం  వరకూ  గడిడ్డ
అముంటకుననది.  అవి నలబడడ్డ  పప్రిదశముం నముండి
ఓ  ఇరవెచ  అడగల  దసూరాన  ఉనన  చటలనీన
అముంటకొన  మముంటల  కప్రికుసతసూననయ.

ఎటవెళత తపప్పుముంచకుముంటమో తెలన పరసిస్థితి
ఏనగలకు. 

పప్రిదప వాళల ననన అటవీశఖలో వాచర గా పన
చసడ.  అడవిలో  చలరేగే  దావానలలన
ఎల ఆపలో ఆయనకు తెలస.  ఒకసర
ఆయన  మముంటలన  ఆరేప్పుటపుప్పుడ  పప్రిదప
కూడా  వెముంట   ఉననడ.  గాల  ఎటగా
వీసత ననద  చసూసకోవటముం,  మముంట
మనవెచపుకు  రాన  దిశలో  ఆరుప్పుకుముంటసూ
పోవటముం,  ఈత  పటటలత  మళళ  మళళ
కొటటటముం  దాక్వారా  మముంటన  అదుపులోక
తేవటముం-  ఇలముంటవనీన  చసూసి  ఉననడ
పప్రిదప. 

ఆ  అనభవముంత  అకసడ  ఉనన  ఈత  చటల
బరప్రిల  నలగ  విరచి,  వాటత  తన
మముందునన  మముంటలన  ఆరుప్పుకుముంటసూ
ఏనగల వెచపుకు దార చసడ. కొదిద్దగా దార
దొరకగాన ఏనగల రముండూ ఆ దారవెముంబడి
పరుగతత కొన  బయటకు వచచ్చిసయ! 

పప్రిదప,  కళ  ఇదద్దరసూ  రడడ్డ  పెచనన
మముంటలనముండి దసూరముంగా పరుగ తీసరు.

ఏనగల రముండూ వాళలన అనసరముంచాయ.

కొముంచముం  దసూరముం  అటల  పరుగతత క,  "ఇక
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పప్రిమాదముం లదు"  అనపముంచిన చోట ఆగి,  ఓ
పప్రికసగా బముండ మీద వగరుససూత కూరుచ్చిననరు
పలలలదద్దరసూ.  ఏనగల వాళల  దగద్గురక  వచిచ్చి,
రుదుద్ద కొన తమ కకతజజ్ఞాతన వయకతముం చసయ.

ఆ తరాక్వాత కూడా అవి ఈ పలలలదద్దరీన గరుత
పెటట కుననయ.  వీళల  బడిక  వెళసూతననపుప్పుడ
ఒకోససర  కనబడవి  అవి.  అటల
కనపముంచినపుప్పుడలల  పప్రిమగా  అరుససూత
తముండాల  ఊపవి!  ఒకోససర  వాళల  వెముంట
కొముంచముం దసూరముం నడిచవి!  

రాన రాన పలలల, ఏనగల మముంచి
సనహితలచపోయరు.  ఆ  సముంవతడ్సేరముం  వేసవి
సెలవలోల  వాళళ  రజముంత  ఆ  అడవిలోన,

ఏనగలత  పట  తిరగారు.  అడవి
మధయలో  ఉనన   సరసడ్సేలోక  ఏనగలత

పట  దిగి  ఈత  కొటటవాళల ;  ఏనగల
తముండాలత వార మీదిక నీళళ జిమమ్మేవి! 

అయతే వేసవి తరాక్వాత ఆ పశముంతముంలో వానల
పడలదు. సరసడ్సేలో నీళళనీన కూడా కప్రిమముంగా
ఇముంకపోయయ.  చసూససూత  చసూససూతముండగాన
మలలగా అడవముంత ఎముండిపోయముంది. 

మిగత జముంతవలత బాట ఈ  ఏనగల
కూడా  ఎట  దసూరముంగా  వెళిళపోయయ.

'మితప్రి ల  వెళిళపోయరే!'  అన  బాధ
పడతనన  చలలన  ఓదారాచ్చిడ  పప్రిదప-

"దాహముం  వేసత  తశగేముందుకు  కూడా  ఇకసడ
నీళళ లవ. చసూసవగా, జముంతవలకు ఎనన
కషట లముంటయో?!  మన ఏనగలకు ఏమీ 
కలదు-  లోపల అడవిలోక వెళళయ.  మళళ
ఎపుప్పుడో, ఇకసడి వాతవరణముం మారాక మళళ 
వసత య. బాధ పడకు!" అన.

అపప్పుటనముండ  వాటకోసముం  ఇముంక  ఎదురు-

చసూససూతన ఉముంది కళ.  అవి ఎకసడననయో,

ఎపుప్పుడొసత యో-  వాటక  వీళళ  గరుత ననర,

లర మర.
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పలలల-ఏనగల
"సనహితడి మల కోర, వాడిన తలలత విడిచి పెటటన పలలలకు అభినముందనల! ఇటవముంట
నసక్వారస్థి సనహముం పప్రితి ఒకసరలోనసూ ఉముండాల" అముంటసూ లలత రాసి పముంపన కథ ఇది.

రచన: క.లలత, 9 వ తరగతి, రామచముందాశపురముం, హెచ దరాబాదు.              మారుప్పు చరుప్పుల: కొతతపలల

అడవిన ఆనకొన ఉనన ఊళల జముంగయయ అన
రచత  ఉముండవాడ.  ఒకసర  కటటల
కొటటముందుకు  వెళిళనపుప్పుడ  అతనక  పలల
ఏనగ  ఒకట  కనపముంచిముంది.  తలలనముండి,

గముంపునముండి  ఎల  విడిపోయముంద  ఏమో
గాన,  అది సొమమ్మేసిలల  పడిపోయ ఉముండిముంది.

జముంగయయ దానక తన దగద్గురునన నీళలన తశప,

విసిర,  సద దరేటల  చసడ.  అయతే దానక
ఇముంక  తనముంతట  తన  అడవిలోక  వెళళ
వయస  లదు;  దానన  విడిచి  పోయన
ఏనగల  గముంపు  అపప్పుటల  అకసడిక
వసత ముందన ఆశ లదు!

దాముంత  'ఏముం చయయల?'  అన ఆలోచిముంచిన
జముంగయయ  దానన  తనత  పట  ఇముంటక

 బొమమ్మేకుకథ రాస-3
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తీసకువచాచ్చిడ.  అపప్పుటక జముంగయయ పలలల
సమన, కవిత ఇదద్దరసూ చిననవాళళ.

వాళల  ఆ ఏనగగననన చసూసి మరసిపో-

యరు.  దానక  అద  ఇద  తినపముంచటముం
నముండి,  పల తశగిముంచటముం నముండి,  సననముం
వగచరాలనీన  ఆడకుముంటసూ  చసరు  వాళళ.
ఏనగ గనన కూడా కొదిద్ద రజులోలన వాళళత 
ఎముంచకస కలసిపోయముంది.

ఐతే ఏనగల పెముంపుడ జముంతవల కదు.

వనయ  పశణుల.  వాటన  పెముంచకోవటముం
చటటరీతయ  నరముం.  ఆ  సముంగతి  చబుతసూ
జముంగయయ  'దన ఆరగయముం బాగాలదన కదా,

ఇముంటక తెచిచ్చిముంది?  ఇపుప్పుడిముంక దన ఆరగయ ముం
బాగచపోయముంది.  అముందుకన  దనన  అడవిలో
వదిలయయల'  అముంటసూ  వచాచ్చిడ.  కనీ 

పలలలకు  అది  ఇషటముం  లదు.  వాళళక  దానన
తమతపట  ఉముంచకోవాలన,  తమతపట
బడిక తీసకళళలన ఉముండిముంది. 

ఒక  రజున వాళళ  దానన  వెముంట  బెటట కొన
బడిక  బయలదరారు.  అది  కూడా
సముంతషముంగా తముండముం ఊపుకుముంటసూ బయల
దరముంది  వాళళతబాట.  పలలల  అడవి
అముంచలకు  చరే  సరక  అడవిలో  నముండి
ఏనగల అరుపుల వినపముంచాయ.  వాటన
వినగాన  గనన  ఏనగ  టకుసన
నలబడిపోయ,  తముండముం ఎతిత  గటటగా అరచి,

ఒకససరగా  అడవిలోక  పరుగ  పెటటముంది.

"ఏయ!  గనన!  ఆగ!  ఎట?!"  అముంటసూ
పలలల  దాన  వెముంట  పడాడ్డ రు  గాన,  అది
ఆగితేగా?  మోటర  సెచకల్  దసూసకు-

పోయనటల  దసూసకు పోయముంది.

అది  పోయముందన  కవిత  ఏడవటముం
మొదలటటముంది.  సమన  కొముంచముం పెదద్ద పలల డ
కదా,  వాడిక  ఏముం  చయలో  తచలదు.

"ఇదద్దరముం ఇకసడ కొముంచముం సపు ఆగదాముం. అది
వచచ్చిసత ముందిల" అననడ చలలలత.
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ఒక  పదిహన  నమషల  తరాక్వాత  వాళల
మముందునన పదల గలగలమననయ. చసూసత
ఒక  పెదద్ద  ఏనగ!  దాన  తముండముంత 
ఆటలడకుముంటసూ  గనన  ఏనగ  ఉననది.

దాన  మఖముంలో  సముంతషముం  సప్పుషటముంగా
కనపసత ననది.

"హయ! గనన!" అముంటసూ కవిత దాన
దగద్గురక పరుగ పెటట బోయముంది కనీ సమన
తనన ఆపసడ. "చసూడ చలలమామ్మే! ఆ పెదద్ద
ఏనగ ఎవరు? అది మన గనన వాళల అమమ్మే.
చాల రజుల తపప్పుపోయన గనన  ఇపుప్పుడ
మళళ  వాళల  అమమ్మేన  కలసిముంది.  వాళిళదద్దరక

ఎముంత ఆనముందముంగా ఉముంద చసూసవా?  వాట
సముంతషనన మనముం చడగటటకూడదు.  ననన
చపప్పుటలదా,  రజూ?  వాళల  అమమ్మేత  ఉముంటన
మన  గనన  సముంతషముంగా  పెరుగతముంది.

ఇపుప్పుడ ఇది వాళల అమమ్మేన కలసిముంది కబటట,
మనముం దానన డిసటరబ్బు చయకూడదిముంక"  అన
చపప్పుడ.

అనన  మాటన  అరస్థిముం  చసకునన  కవిత
ఆగిపోయముంది.  గనన  కూడా ఒకసర  వాళల
దగద్గురక  పరుగతత కొచిచ్చి,  తముండముంత  ఇదద్దరనీ
నమిరముంది.

కొముంచముం  సపు  అటల  దసూరముంగాన  నలబడి
వీళిళదద్దరనీ  చసూసక,  పెదద్ద  ఏనగ  వెనకస
తిరగి  అడవిలోక  నడవటముం  మొదలటటముంది.

గనన ఏనగ కవిత చయయ పటట కొన ఊప,

తలల వెముంటన గముంతకుముంటసూ వెళిళపోయముంది.

కళలలో  నీళలతట  గననకు  టట  చపప్పురు
పలలలదద్దరసూ.

దయ!

డిముంగర : వముంద రసూపయల నోట మీద గాముంధ తత నవక్వాతసూ ఎముందుకుముంటడ?

తిముంగర: ఏడసత ముంట మర నోటముంత తడయపోతముంది గదా, అముందుకన!
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తలలదముండప్రి ల పప్రిమ
పెదద్దల  లోకపు  తీరు  తెనసూన  పలలల  మనసలన  ఎపుప్పుడూ  సప్పుకశిససూతన  ఉముంటయ.  వాళల  ఆలోచనలన
పప్రిభవితముం చససూతన  ఉముంటయ.  అసమానతలకు కుప్రి ముంగే  మనసల,  పప్రిశినముంచ మనషుల పుడతసూన
ఉముంటరు.. కదా? 

రచన :చచతనయ, 7 వ తరగతి, కప్రి ష  వరడ్డ ససూసల్, గముంటసూరు.                    మారుప్పు చరుప్పుల: కొతతపలల

ధరమ్మేపురముంలో చాల పద కుటముంబముం ఒకట
ఉముండది- భరయ, భరత  వార ఒక కూతరు. ఆ
పప  పరు సక్వాతి.  భరయభరతలదద్దరసూ రజూ
కూల  పనక  వెళళవాళళ.  ఇదద్దరసూ  రకసల
విరగేటల  పన చసత తపప్పు వాళలకు పూట గడిచ
అవకశముం  లదు.  కషటముం  చస  వాళళ,
అభిమానవముంతల  కవటముంత,  రజుకముంత

సొమమ్మే  వెనక  వేసకుముంటసూ,  అపుప్పుల
చయకుముండా  సముంసరానన  గటట గా
నడిపముంచకొసత ననరు.

కూతర  భవిషయతత  తమలగా  ఉముండకూ-

డదన వాళల కోరక: 'ఆ పప బాగా చదువ-

కోవాల.. పెదద్ద ఉదయగముం చయల..' అన.

చదువ  బాగముండాలన  తపనత  సక్వాతిన
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వాళళ పటనముంలో పరునన ఓ పెచ పవేట బడిలో
చరప్పుముంచారు.  ససూసల  బసొడ్సేకట  రజూ
ఊళళక వచిచ్చి,  సక్వాతి లముంట పలలలన కొముంత-

మముందిన మాతప్రిముం బడిక తీసకళత ముంది. 

బడిలో మొదట రజున టచరు తనన తన
పరచయముం  చసకొన,  "ఇపుప్పుడ  మీరముంత
ఒకసరొకసరుగా లచి నలబడి,  మీ గరముంచి,

మీరు  చదివిన  పుసతకల  గరముంచి,

కుటముంబాల గరముంచి, మీ అమమ్మేనననల ఏముం
చసత ముంటరు వగచరా వివరాల చపప్పుముండి"  అన
అడిగారు.  పలలలముంత  వరసగా  లచి  "మా
అమమ్మే  డాకటర,  మా  ననన  ఇముంజనీర,  మా
అమమ్మే లయర,  మా ననన సెచముంటసట.."  ఇటల
గపప్పుగా చపుప్పుకుముంటననరు. 

ఇపుప్పుడ  సక్వాతి   వముంత!  "మా  అమామ్మే-
నననల కూలోళళ"  అన  చబితే  'వాళలముంత
నవక్వాతరేమో!’ అన సక్వాతిక భయముం వేసిముంది.

"అముందరసూ నవిక్వా,  ఎగతళి చసత రేమో..  ఇముంక
నతట సనహముం చయయరేమో!" అన, ఆ పప
అపప్పుటకపుప్పుడ  అబదద్ధిముం  చపప్పుసిముంది-  "మా
అమమ్మేనననల  ఇదద్దరసూ   అమరకలో

ఉననరు..  నననమో మా ఊళళ  ఉముంచారు.

ననన  చసూసకునముందుకన  ఊళళ  ఒక
కుటముంబానన చరదసరు" అన.

బడిలో  పలలలముంత  అది  విన  ఆశచ్చిరయ-
పోయరు.

కొముందరచతే  మముందుకొచిచ్చి  సక్వాతిన
అభినముందిముంచారు.  "మీ అమమ్మే వాళలకు మన
దశముం అముంట చాల ఇషటమమో! మన పలలలోలన
పదవాళలముంట ఇషటమమో" అననరు.

ఆ రజున సక్వాతిక 'రమ' అన పప
పరచయముం  అయయముంది.  రమ  తలలదముండప్రి ల
పటనముంలో వాయపరముం చసత రు. తక్వారలోన రమ,

సక్వాతి ఇదద్దరసూ ఫప్రిముండడ్సే అయపోయరు. రమ
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సక్వాతిన  వాళళ  ఇముంటక  తీసకళిళ
తలలదముండప్రి లకు పరచయముం చసిముంది కూడా. 

అయతే సక్వాతి మటకు ఆ పపన తమ
ఇముంటక  పలవలదు.  'పలసత  ఎలగ?  తన
రహసయముం  బయట  పడిపోతే  ఎలగ?"  అన
అముందళన చముందిముంది.

అముందుకన  తన  తలలదముండప్రి లకు  బడి
సముంగతలవీ  చపప్పులదు,  రమ  గరముంచీ
చపప్పులదు!

అయతే ఒక సెలవ రజున రమ బయలదర
వచిచ్చిముంది,  సక్వాతి  వాళల  ఊరక.  ఆ  రజున
సక్వాతి కూడా ఊళళ  పలలలత కలసి నరేడ
కయల ఏరుకునముందుకు వెళిళ ఉననది. రమ
వెతకుసముంటసూ  సక్వాతి  వాళల  ఇముంటక  వచిచ్చి,

సక్వాతివాళల  అమమ్మేన  "సక్వాతి  ఉముండది
ఇకసడన?" అన అడిగిముంది.

"అవనమామ్మే!  ఇద,  సక్వాతి వాళల  ఇలల .  రా,

లోపలక  వచిచ్చి  కూరచ్చి.  సక్వాతి  వచచ్చిసరక
ఇముంక  గముంట-గముంటననర  అవక్వాచచ్చి"  అననది
సక్వాతి వాళలమమ్మే.

ఇముంటలక  వచిచ్చి  కూరొచ్చిన  అమాయకముంగా
"సక్వాతి వాళల అమామ్మేనననల అమరకలో ఏముం
చసత ముంటరు,  ఎపుప్పుడచన వసత ముంటరా?"  అన
అడిగిముంది రమ. సక్వాతివాళళ అమమ్మే నవిక్వా "నన
కదమామ్మే,  వాళల  అమమ్మేన?!  మముం  ఇకసడ
ఉముంటముం.  ఎకసడిక  పోతముం?  మాకు అవనీన
ఏముం తెలవదు!" అననది.

రమ నరా రముంతపోయ "మర సక్వాతి అటల
చపప్పుముంద?!"  అముంటసూ  బడిలో  జరగిన
విషయముం అముంత చపప్పుముంది. 

అముంతలోన  సక్వాతి  వాళల  ననన  కూడా
వచాచ్చిడ.  వాళిళదద్దరసూ  బాధన  గముండలోలన
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దాచకొన,  "చిననపలల  కదా,  నవక్వాలటక
అటల  అన ఉముంటముందమామ్మే!  తనముంతట తన
సక్వాయముంగా ఈ నజముం చపప్పుముంత వరకూ మనముం
కూడా  ఇది  తనకు  చపప్పుదుద్ద .  సరేన,  ఈ
సముంగతి  మనకు  తెలసినటల   సక్వాతిక
తెలయకూడదు- అసల నవక్వా మా ఇముంటక
వచిచ్చిన  సముంగతి  కూడా  తనకు  చపప్పుకు!"

అననరు. 

రమ కూడా  "సరే అముంకుల్!  నన ఇకసడిక
వచిచ్చినటల  సక్వాతిక గాన,  మరే సనహితలకు
గానీ చపప్పున!" అన వెళిళపోయముంది.

***

కొనన రజుల తరువాత సక్వాతిక ఒళళముంత
కురుపులచ ,  జక్వారముం  వచిచ్చిముంది.  డాకటరు గారు

సక్వాతి  తలలదముండప్రి లత  "ఇది  అముంటవాయధ.

ఒకరనముండి  ఒకరక  వసత ముంది.  తగిద్గుపోతముంది
లముండి;  కనీ ఒక వారముం పది రజుల పట
ఎవక్వారసూ  ఆ  పప  ఉనన  గదిలోక  కూడా
పోవదుద్ద .  లకపోతే  ఆ  వాయధ  మీకు కూడా
రావచచ్చి" అన చపప్పురు. 

"ఇముంక నకు అమమ్మే అననముం కూడా పెటటదమో,

నకోసమన  ఏ  పనలసూ  చయదమో"

అనకొన నీరసపడిముంది సక్వాతి.

కనీ తన  అనకునటల  ఏమీ జరగలదు. 

అమమ్మే ఎపప్పుటలగాన ఆ రజు కూడా అననముం
తీసకొచిచ్చి పెటటముంది;  సక్వాతి విడిచిన బటటల
ఉతికముంది; జుటట  దువిక్వా జడ వేసిముంది.

"దసూరముం ఉముండమననరు కదా డాకటరు గారు?

నకొచిచ్చిముంది అముంట వాయధ అట!  మళళ ఈ
వాయధ నీకు వసత ఎల?" అననది సక్వాతి
"పరేలదుల,  రాకుముండా  జగప్రితతగాన
ఉముంటననమ.  ననన  ఒకే  చోట  ఉముంచ-

తననముం;  అముంతట  తిరగనవక్వాటలదు;  నీ
పనల  చసక  నన,  ననన  ఇదద్దరముం
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వేపకుత  సననముం  చసత ననమ.  అయన
రగముం అద వసత ఏమననది, ఓ వారముం రజుల
మముందుల వేసకుముంటసూ దసూరముం ఉముంటమ,

రగముం అద పోతముంది" అననది అమమ్మే.
"అయోయ!  నకోసమన  వీళిళదద్దరసూ  తమ
ఆరగాయలన  కూడా  లకస  పెటటరే,  ఇటల ముంట
అమమ్మేనననల  గరముంచి  ననముందుకు,  మా
బడిలో అబదాద్ధి ల చపప్పున?  నజముం చపుప్పుకో-

లకపోయనముందుకు?" అన ఏడిచ్చిముంది సక్వాతి. 

"ఎముందుకు ఏడసత ననవ?  ఏడవకు!  ఏడిసత
వాయధ  మరముంత  పెరుగతముంది.  ఏడవ
కూడదు!" అన మముందలముంచిముంది అమమ్మే.
ఇముంక  దు:ఖానన  ఆపుకోలన  సక్వాతి
తలలదముండప్రి లకు జరగిముందముంత చపప్పుముంది. 

"ఊరుకో!  ఈ  విషయముం  మాకు  మముంద
తెలస.  రమ మన ఇముంటక వచిచ్చి చపప్పుముంది.

పలలలముందరమముందసూ  మనముం  పదవాళలమన
చపుప్పుకోలక,  అటల  అననవ  కదా,  ఏ ముం
పరేలదుల!"  అన  ఓదారచ్చిముంది  సక్వాతి  వాళల
అమమ్మే.  సక్వాతి బావరుమననది.

"అవన.  ఇదముం పటటముంచకోకు తలల! ఎవక్వారక
చపుప్పుకోకుముండా  దాచిన  రహసయల,  మన
లోపల కూడా ఊరకే కూరచ్చివ-  అవి మన
ఆరగాయనన తినసత య.  అముందుకన ఈలముంట
ఆలోచనలనీన వదిలసెయయ. నీ  చదువలమీద
మనస  పెటట,  బాగా  చదువకో"  అననడ
వాళల ననన.
ఆ తరాక్వాత  బడిక  వెళిళన  సక్వాతి  సమయముం
చసూసకొన బడిలో తన సనహితరాళళముందరక
నజముం  చపప్పుసిముంది.  వాళలముంత  తనన  అరస్థిముం
చసకుననరు,  తపప్పుసత  ఎవక్వారసూ  ఎగతళి
చయలదు.  దాముంత ఆ పప మనస కూడా
తేలకచముంది.

ఎకుసవెచన తెలవి!

జడిర్జగారు : హతయ జరగిన కతిత పెచన నీ వేలమదదల ఉననయ కబటట నవక్వా నరసత డివి అన 
నరాస్థి రసత ననన.

మదాద్ద య : నన M.A చదివాన సర !  వేలమదదల వాడిన కదు! మీ తీరుప్పున సరచసూసకోముండి!
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ఉడత ఉడత నీవెముంత?
సకరణ, కథనముం : జి.అనదప , 6 వ తరగతి,నసూయనలలకుముంట, హెచ దాశబాద 

రామాలయముం  పశముంగణముంలో  ఉనన  జమ
చటటకస,  పముండ  కొరక  తిముంటననది  చిననర
ఉడత. 

ఆ రజున శసిత ప గార పప్రివచనముంలో తన పరు
వినపముంచిముంది  దానక!  దాముంత  చటట  దిగి,

శసిత పగార దగద్గురక వెళిళ నలబడి మరీ విననది:

"శ్రీరామలవారక  వారధ  నరామ్మేణముంలో
సయముం  చసిముంది  ఒకస  వానరుల  కదు!

వాళలకముంట చినన జముంతవ- ఉడత కూడా ఆ
మహతసరయముంలో  తన  వముంత  సయముం

చసిముందిట! 

అముందుకు  రామలవారు  సముంతషముంచి,

ఉడతన దగద్గురకు తీసకొన,  దాన వీపున
పప్రిమగా  నమిరాడట!  దానక  గరుత గాన
ఉడత  వీపు  మీద  చారల  ఉముంటయట"

అన శసిత ప గారు చబుతముంట శ క్రొతలత పట
ఈ ఉడత కూడా శప్రిదద్ధిగా విననది. 

"ఏముంట!  న  వీపు  మీద  ఉనన  గతల  ఒటట
గతల కదా?! రామయయ వేప్రిళల గరుత ల ఇవి!

ఆహ!  ననముంత  గపప్పుదానన?!  న  గరముంచి
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నకు తెలకుముండా ఇటల  పెరగాన?!  ఇపుప్పుడ
చబుతన!"  అన  ఆలోచన  మనసలోన
తిరగి ఎకసడలన సముంతషముం వేసిముంది దానక.

చపప్పులనముంత  గరక్వాముంత  ఇక  ఆగలక  పలటల
కొటట, ఆనముందముంగా అడవిలోక పరుగతితముంది. 

అటల  ఉబిబ్బు  తబిబ్బుబెచబ్బైపోతసూ  పోతనన
ఉడతకు  దాన  ఫప్రిముండడ్సే  ఎలక,  తబేల
ఎదురయయయ. 

వాటన చసూసత ఉడతకు మామసూలగానచతే
చాల  సముంతషముంగా  ఉముండది.  కనీ  ఇవాళల
ఎముందుకో,  అవి రముండూ ఒటట  పనకమాలనవి
అనపముంచాయ.  వాటన  చసూసి  కూడా
చసూడనటట పోబుదద్ధియముంది ఉడతక.  

అది  అటల  పెచక  పెచక  చసూసకుముంటసూ  ఎగిర
గముంతల  వేసకుముంటసూ  వెళత ముంట   ఎలక,

తబేల కూడా దాన వెముంట పరుగపెడతసూ
"ఆడకుముందామారా?"  అన  అడిగాయ
అనరాగముంత. 

"నన?!  మీత  ఆడాల?!  అసల  మీకు
తెలస న చరతప్రి ఏముంట? న వీపుపెచన  ఉనన
ఈ చారల ఎలముంటవో తెలస మీకు? ఇవి
మామసూల చారల కదు! రామయయ తముండిద
వేళళ గరుత లవి!  నత ఆడముందుకు మీరేముంట,

మీకునన విలవేముంట?!  పోముండి,  పోముండి!"  అన
ఈసడిముంచకుముంటసూ  మముందుకు  సగిముంది
ఉడత. 

అముంతలో  ఎదురుగా  కనపముంచాడ
గనననగననయయ.  "ఏయ !  నీ  ఫప్రిముండడ్సే  ఏరీ,

ఆడకోవడముం లదా?" అననడ. 

"లదు  లదు"  అముంటసూ  రాగముం  తీసి,  "ఆ
విలవ  లనోళళత  ఆడనననన"  అముంది
ఉడత.

"అయోయ!  అదమి?  విలవ లదముంటవేమిట?
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వాళళ  మముంచోళళన?  రజూ  నీతట
ఆడకుముంటముంటరు కదా?" 

"నజమ.  ఇపుప్పుడ  ననన  తీసకోముండి.  న
వీపున  చారలనచన.  ఇవి  ఎల  వచిచ్చినచ?
రామల వారు..  "అముంటసూ తన విననదముంత
చపుప్పుకుననది ఉడత.

అముంత విన ఆగకుముండా నవిక్వాముంది గనన
ఏనగ.  "ఎముందుకు,  నవక్వాతననవ?"  అన
అడిగిముంది ఉడత, కోపముంత . 
"అయోయ,  ఉడత,  నీ  అమాయకతక్వానక
నవక్వాతననన!  నీ  చారల  చసూసకొన

నవక్వా ఎగిర ఎగిర పడతననవే, మర ఇముంక
ఎలక ఎముంత గరక్వాపడాల,  ఆ ఎలక అసల
వినయకుడి  వాహనముం  కదా?!  మర  ఇముంక
తబేల సముంగతికొసత,  విషుషమసూరేత సక్వాయముంగా
దాన  అవతరముం  ఎతత డ  గదా?!  అసల
ఇపుప్పుడ  ఆ  ఎలక,  తబేల  'నీత  సనహముం
చయయముం పో!’   అపుప్పుడ నీ పరసిస్థితి ఏముంట,

చపుప్పు?! 

నజముంగా  మనససూస్ఫూరతగా  చబుతన  తలల,
నవక్వా వాట 'మముంచితననన'  'చతకనతనముం'

అనకుననవ.  అముందుకే  మముంచి  నసత లన
వదులకుననవ-  అముంతకు  మిముంచి  ఏమీ
లదు" అముంటసూ మముందుకు సగిముంది ఏనగ.

దాన మాటల వినగాన ఉడత తలకకసన
గరక్వామముంత టపుప్పుమన ఎగిరపోయముంది.

సకషటలోన  పప్రితి  జీవిక  దానదచన  గపప్పుతనముం
ఉముందన  అరస్థిమచ,  తన  నసత లకు  కమాపణ
చపప్పుముందుకు వెనకుస తిరగిముందది.

అమమ్మే: ఫవికల్ టసూయబ్ ఏదముంట మీ ననన నోరు విపప్పుటలదముంరా రవీ? 

రవి:  పదుద్ద నన ననన టసూత్ పసట అడిగారమామ్మే. నన ఫవికల్ తెచిచ్చిచాచ్చిననకుముంట!
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ఓరముంకరేవడాడ్సేకదిసస!
రచన :మహముందద, డిగప్రి మొదటసముంవతడ్సేరముం, నగసమదదముం, అనముంతపురముంజిలల .

అనగనగా  నగసమదదముంలో  గముంగరాజు  అన
నతగాడ  ఒకడ  ఉముండవాడ.  అతనక
లకలక ఒక  కుమారత  పుటటముంది.  ఆమ పరు
రాణ. 

రాణన  చాల  మదుద్ద గా  పెముంచకుననరు
గముంగరాజు దముంపతల.  ఆ పపమీద బాగా
ఆశల కూడా పెటట కుననరు. ఆ పప కూడా
పెరగి  పెదద్దయేయ కొదద్ద  చనత విదయలో మముంచి

నపుణతే సధముంచిముంది.

గముంగరాజు నోరు ఊరకే ఉముండదు.  ఎపుప్పుడూ
మాటల డతసూన  ఉముండాల.  ఒటట  కోతల-

రాయుడ కూడా. ఉనన విషయనన ఉలవల
పలవలగా పెముంచి,  అసల కముంట ఎనోన రటల
ఎకుసవ  చసి  చపప్పుటముం  అతనక  అలవాట.

'అనవసరమచన  మాటల  కొముంప  మముంచ-

తయ'  అన  ఏమాతప్రిముం  తెలదు  అతనక.
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ఒకరజు  అతన  వాళళ  బముంధువ
లముంగరాజుత  మాటల డతసూ   "మా  రాణ
చయయ  మామసూల  చయయ  కదురా!  ఆ
పప డోల చడతముంట,  అముందులో వేసిన
గడిడ్డ  పరకల  కూడా  బముంగారు  కడ డ్డలగా
మారపోతయ!" అనసడ. 

ఆ మాట వార నోట వీర నోట పడి నలగి,

చివరక  ఆ  దశపు  రాజు  చవిలో  పడిముంది.

ఇముంకేమముంది?- "వెళిళ అమన తకణముం వెముంట
బెటట కు రముండి"  అన  భటలన  పముంపముంచారు
రాజుగారు.  భటల రాణన వెతకుసముంటసూ
నగసమదదముం  వరకూ  వచిచ్చి,  "లముంగరాజు

ఇలల  ఎకసడ?"  అన  వాకబు  చసరు.

'సముంగతేముంట?'  అన  కుతసూహలపడడ్డ
ఊళళవాళళ,  వాళల  వెముంట  వచిచ్చి  మరీ
లముంగరాజు ఇలల  చసూపముంచారు.

"రాజుగారు  ననన  వెముంట  బెటట కు
రమమ్మేననరు  తలల"  అన  చపప్పురు  భటల.

ఇక  రాణక  వాళల  వెముంట  రాక  తపప్పులదు.

రాజుగార  దరాబ్బురుకు  వెళిళ  నలబడిముంది.

రాజుగారు  ఆ   అమామ్మేయన  చసూడగాన
మరాయదగా  లచి  నలబడి,  "నవక్వా  డోల
చడతముంట అముందులో గడిడ్డ పరకల వేసిన
కూడా బముంగారు కడ డ్డల  అవతయట కదా!

మన  దశముం  చాల  కలషట  పరసిస్థితలోల  ఉముంది.

ఖజనలో నధ బాగా తగిద్గుపోయముంది.  నవక్వా
ఇపుప్పుడ ఎలగో ఒకలగా నధన  పెముంచాల-

ఎముంత  కషటమచన  సరే,  తపప్పుదు"  అన
చపప్పుసడ. 

"అయోయ  రాజవారసూ,  దయచసి  నమాట
ఆలకముంచముండి.  నకు ఇవేవీ రావ.  మా ననన
వటట  కోతలరాయుడ.  గపప్పుల చపుప్పుకోనద
బదతక లడ!" అన నజముం చపప్పుముంది రాణ. 
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అయన  రాజుగారు  ఆమ  మాటల
నమమ్మేలదు.  "చసూడమామ్మే!  పరాచికలకు ఇది
సమయముం కదు. దశముం ఎటల  ఉముంద చపప్పున
నీకు! చతిలోన విదయలన దశముం కోస ముం కకపోతే
ఇముంక  దనక  వాడతవ?  నవక్వా  ఖజనలో
సముంపదన పెముంచాలడ్సేముంద.  వేరే మాట లదు!"

అన,  రాజుగారు ఆమకు  సకల సౌకరాయలసూ
కలప్పుముంచాడ;  సవల  చసముందుకు చలకతెతలన
పెటట డ;  కడపునముండా  ఫలహరాల
సమకూరాచ్చిడ.  ఆమ  ఉముండ  గదిలో  ఒక
డోల, గది నముండా గడిడ్డ సమకూరాచ్చిడ! 

రాణక  ఇముంక  ఏమి  చయలో  తెలలదు.

పగలముంత  కూరొచ్చిన  తముండిదన  బాగా
తిటట కుముంది. రాతప్రిముంత ఆ గడిడ్డ కుపప్పు మముందు
కూరొచ్చిన  ఏడిచ్చిముంది.  చివరక  ఇముంక  తటట -

కోలక,  'చనపోవాలడ్సేముంద'  అనకుననది.  'ఈ
గడిడ్డతట  ఉర  వేసకుముంటన'  అన
నశచ్చియముంచకుననది. 

అయతే సరగాద్గు అద సమయనక ఆమ ఉనన
గదిలోక దసూకముంది, ఒక భసూతముం! రాణ దానన
చసూసి కూడా చసూడనటల ఉముంది.  అది రాణన

చసూసి  భయముంకరముంగా  పళళనీన  కనబడటల
ఇకలముంచిముంది.  జవాబుగా  రాణ  మసూతి
మడచకుననది.  భసూతముం  ఓ  చరానకోల
తీసకొన  గడిడ్డనముంత  చలల చదరయేయటల
కొటటముంది.  దానన  కళళరప్పుకుముండా  చసూసిన
రాణ,  "గడిడ్డన  కొడితే  ఏమొసత ముంది,  ననన
చముంపెయయ మామయయ! కనీసముం ఈ పడనన
విరగడౌతముంది" అన ఏడిచ్చిముంది.

ఆశచ్చిరయపోయన  భసూతముం  గడిడ్డన  ఏకే  పనన
ఆప "ఏమచముంది? ఏడవాలడ్సేనముంత విషయముం ఏముం
జరగిముంది?"  అన  అడిగిముంది.  జరగిన
సముంగతముంత  పూస  గచిచ్చినటల  చపప్పు,
ఇముంకోసర కళళనీళళ పెటట కుననది రాణ.

"సరే  సరే,  అరస్థిమచముంది!  ఇపుప్పుడిముంక  మళళ
ఏడవకు,  ఊరకే.  నన  నీకు  సయముం
చసత న!"  అన,  రాణన  పరీకగా  చసూససూత
"మముందు నీ కళళకు వనన బముంగారు పటటల
తీసి ఇవక్వా" అననది భసూతముం. 

రాణ  తన  కళళకు  ఉనన  పటటల  తీసి
భసూతనక ఇచిచ్చిముంది.  భసూతముం వాటన గడిడ్డలో
వేసి  చతల తిపప్పుముంది.  వెముంటన అకసడనన
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గడిడ్డ పరకలనీన బముంగారు కడ డ్డలగా మారాయ.

ఆ  వెముంటన  భసూతముం  కూడా
మాయమచపోయముంది.

తెలలవారగాన  రాజుగారు  వచిచ్చి,  బముంగారముంగా
మారన గడిడ్డన చసూసి చాల సముంతషముంచాడ.

"నకు  తెలస  తలల!  నవక్వా  కోరుకుముంట
ఏమచన చయగలవ!  నీవలల మన ఖజనలో
మసూడో వముంత నముండి పోయముంది! ఇముంక మన
పెదద్దల చసిన బాకల తీరనటల.  ఇవాళిటరజున
కొముంచముం శప్రిమ పడాడ్డ వముంట మనముం చసిన బాకల
కూడా  తీరపోతయ.  ఇల  అడగత-

నననన  ఏమీ  అనకోకు-  మళళ  గదినముండా
గడిడ్డ వేయసత న" అననడ.

"నకేమీ రాదు!  ఇది నన చసిముంది కదు!"

అన రాణ ఏద చపప్పుబోయముంది గానీ ఆయన
వినన  లదు!  గదిలో  ఒకస  బముంగారు  కడ డ్డ
కూడా లకుముండా ఎతత కళిళ,  కొతత  గడిడ్డ  తెచిచ్చి
వేయముంచాడ మళళ.
రముండవరజున  కూడా  ఏడచ్చికుముంటసూ
కూరుచ్చిననది రాణ. "భసూతముం మామయయ వసత
బాగముండ!"  అనకుననది  గానీ,  "రజూ

రావాలన  ఏమననది?"  అన  కూడా
అనకుననది.  అయతే ఆమ అదకషట ముం  కొదద్ద 
మళళ వచిచ్చిముంది భసూతముం. "నకు తెలస;  నీ
పరసిస్థితి ఇటల  అవతముందన.  ఏద,  బముంగారముం
ఇవక్వా.  అముంటసూ  రాణ  వేసకునన  బముంగారు
గలసన తీసకొన,  అకసడనన గడిడ్డనముంత
ఒకస  కణముంలోన  బముంగారు  కడ డ్డలగా
మారేచ్చిసి, వెళిళపోయముంది.

తెలలవారాక  వచిచ్చి  చసూసిన  రాజుగారు,

బముంగారాననముంత  ఖజనకు  తరలముంచి,

ఆమన  చాల  మచచ్చికొన,  "అమామ్మే,  నీ 
చలవ  వలల  న  ఖజన  రముండ  వముంతల
నముండిపోయముంది.  మన బాక అముంత తీరనటల.
ఇపుప్పుడ ఇముంక ఒకస రజు శప్రిమ పడాడ్డ వముంట,

ఇక  మన  తరాక్వాతి  తరముం  అముంత  దరార్జ గా
పెరుగతముంది!" అననడ, కొతతగా గడిడ్డ తెచిచ్చి
వేయససూత.
ఆ రజు రాతిద  కూడా భసూతముం మామయయ
కోసముం ఎదురు చసూససూత  కూరుచ్చిననది  రాణ.

అనకుననటట  గాన భసూతముం వచిచ్చిముంది.  అది
రాగాన  "మారేచ్చియ,  మామయయ;
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మారేచ్చియ గబగబా!" అననది రాణ.

"సరే, ఏదచన బముంగారు నగ ఇవక్వా మర-" అన
చతల చాపముంది భసూతముం.  కనీ రాణ దగద్గుర
ఇచచ్చిముందుకు ఇముంక ఏ బముంగారు నగా లదు.

కళల  పటటల,  మడలో  గలస  రముండూ
ఇచచ్చిసిముందిగా?! 

"అయోయ!  న దగద్గుర  ఇముంక  బముంగారముం  ఏమీ
లద!" అముంది రాణ.

"బముంగారముం  లకపోతే  మర  ఇముంక  ననమీ
చయయలన!" అముంది భసూతముం.

రాణ  భసూతనన  చాల  బదతిమిలడసరక,

చివరక అది రాణత ఒక మాట తీసకుముంది:

"నన ఇపుప్పుడ ఈ గడిడ్డన బముంగారు చసత న.

రేపప్పుదుద్ద న రాజు వచిచ్చి, ననన తన కొడకుస
ఇచిచ్చి పెళిళ చసత డ.  ఆ తరాక్వాత మీకు ఒక
కుమారుడ  జనమ్మేసత డ.  వాడిక  ఐదళళ
రాగాన వాడిన నకు ఇచచ్చియయల" అన.

అముంత  భసూతముం  చపప్పునటల  జరగిముంది.

రాజుగారు  రాణన  తన  కోడలగా
చసకుననడ.  భసూతముం భయముం కొదద్ద  రాణ

"ఇవేవీ  వదుద్ద .  నన  మా  ఊరక
వెళిళపోతన" అననది గానీ, రాజుగారు ఆమ
మాటలన అసడ్సేల వినలదు. 

చసూససూతముండగాన  రాణక  ఒక  కొడకు
పుటట డ;  వాడిక  నలగేళళ  నముండి  ఐద
ఏడాది పడ సరక భసూతముం వచిచ్చి కనపముంచిముంది
రాణక: "గరుత ముందిగా, ఈ ఏడాది గడిచ సరక
నీ  కొడకున  నకు  ఇచచ్చియల.  ఈ
ఏడాదముంత  నన  కూడా  మీ  ఇముంటలన  ఓ
గదిలో నవసిసత " అముంటసూ. 

రాణ దు:ఖముంత బకసచికసపోసగిముంది. "నీలో
ఏద  మారుప్పు  ఉముంది-  ఏమచముంది?"  అన
యువరాజు ఎముంత అడిగిన ఆమ మటకు
ఏమీ చపుప్పుకోలదు.

అయతే  యువరాజు  కూడా  చాల
మముంచివాడ; అతన గముంగరాజుత "మామా!

రాణ  ఎముందుకో  చాల  బాధ  పడతననది.

నవెచవ్వైతే ఆమన అరస్థిముం చసకుముంటవ. వచిచ్చి
కొననళళ  మాతన  ఉముండ"  అన  చపప్పు
పలపముంచాడ.
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గముంగరాజు  రాణన  మాటలోల  పెటట  అసల
సముంగతిన  రాబటట డ.  "తలల!  ఇదముంత  న
తపుప్పు వలల జరగిముంది కబటట,  దన పరషసరముం
కూదా  నన  చసూపసత న.  నవక్వా  కముంగారు
పడకు" అన,  ఆనట నముండి రజూ భసూతముం
ఉముండ  గదిలోక  వెళిళ  దానత  మచచ్చిటల
పెటట కోవటముం మొదల పెటట డ.

గముంగరాజు చపప్పు జోకుల, సమతల
భసూతనక చాల ఇషటముం అయయయ.  అతన
అడిగే  పడపు  కథల  విపప్పుటముంలో  దానక
పప్రితేయకముంగా  మజ  వచచ్చిది.  ఒకోససర
గముంగరాజు దానత చినన చినన పముందల కూడా
వేసవాడ.  "అడవిలో  పుటటముంది-అడవిలో

పెరగిముంది.."అన  ఓ  పడపు  కథ  అడిగి,

"సమాధానముం చబితే నీకు ఒక చాక లట్ ఇసత "
అనవాడ.  భసూతనక  అటల ముంట  పముందల
కూడా చాల నచిచ్చినచ.
ఒకరజున  భసూతముం  గముంగరాజుక  ఒక
సమసయన  ఇచిచ్చి  పరషసరముంచమననది-

"ఓరముంకరేవడాడ్సేకదిసస అముంట ఏముంట?" అన.

"నకు తెలదు-  నవేక్వా చపెప్పుయయ"  అననడ
గముంగరాజు.  "కదు  కదు.  నవేక్వా  చపప్పుల"

అననది  భసూతముం.  "లదుల,  నన
ఓడిపోయన"  అననడ గముంగరాజు. "కదు
కదు!  కనకోస!  కనకుసముంట  మముంచి
బహుమతి ఏదచన ఇసత న" అముంది భసూతముం.

"ఏమిసత వ?"  అడిగాడ  గముంగరాజు
ఉతడ్సేహముంగా.

"ఇది చాల పెదద్ద పముందమ మర.  నీకు వారముం
రజుల  సమయముం  ఇసత న.  సరచన
సమాధానముం  చపప్పువముంట,  నన  నీ  బిడడ్డ
రాణన,  మనవడిన  వదిలపెటట  ఇక
కనబడకుముండా వెళిళపోతన. చసూడ మర!"

అననది భసూతముం మరస కళలత. 
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"సరే"  అన గముంగరాజు ఆ సమసయన రాణక,

యువరాజుకు  నవేదిముంచాడ.  వాళళ
మముంతప్రి లన  అడిగారు.  మముంతప్రి ల  తమకు
తెలసిన  పముండితలన  అడిగారు-  ఎవక్వారక
అసల ఈ పప్రిశన  ఏముంట, ఏ భషలోద, ఏమీ
అముంత చికసలదు.

ఆ సరక ఐదు రజుల గడిచాయ. గముంగరాజు
రాజయముంలో అముంతట తిరగటముం మొదలటట డ.

పముండితల-పమరుల  అనకుముండా  ఎవరు
కనపసత  వాళలన   "ఓరముంకరేవడాడ్సేకదిసస"

అముంట  ఏముంట?"  అన  అడగటముం
మొదలటట డ. 

ఆ రజున కూడా అతన వెతిక వెతిక అలసి
పోయ, ఓ నది ఒడడ్డ న ఉనన మరప్రి చటట  కముంద
కూలబడాడ్డ డ. 

అకసడిక దగద్గురలన ఒక ఊరు ఉముంది. ఆ ఊళల
ఉముండ ఒక సెటటగారక నది అవతలగా ఐదు
ఎకరాల పలముం ఉముంది. 

సెటట  గార  దగద్గుర  ఒక  పలరు  ఉముండవాడ.

అతన పరు వెముంకనన. 

సెటటగారు రజూ పలనక వెళసూత వెముంకననన
వెముంటబెటట కొన వెళళవాడ. నదిలో ఒకోససర
నీళళ  పప్రివాహముం ఎకుసవ ఉముండది;  ఒకోససర
నది  నడచకొన  దాటముందుకు  వీలగా
ఉముండది-  ఏ  రజున  నది  ఎల  ఉముంద
పరీకముంచటముం వెముంకనన పన. 

ఆ రజున మొదటగా వెముంకనన నదిలోక దిగి
కొముంత దసూరముం నడిచాడ. 

పప్రితిరజూ మాదిరే గటట  మీదినముండి
సెటటగారు   "ఓరముంక!  రేవడాడ్సే?"  అన
అడిగాడ  గటటగా.  "ఓరీ  వెముంక!  రేవ
అడస?-  ఒరే  వెముంకనన,  రేవ  బురద
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బురదగా ఉముందా?" అన దాన అరస్థిముం. 

"కదిసస!"  అన అరచాడ వెముంకనన.  "కదు
ఇసకగాన ఉముంది, బురదగా లదు" అన!

చటట  కప్రిముంద  కూరుచ్చినన  గముంగరాజుకు  ఆ
కణముంలో మొతతముం అరస్థిమచపోయముంది:  గతముంలో
భసూతముం  ఈ  మరప్రిచటట  మీద  ఉముండి
ఉముంటముంది!  రజూ శెటటగారు,  వెముంకనన  ఇల
మాటల డకోవటముం  గమనముంచి  ఉముంటముంది.

కనీ  దానక  ఇదమీ  అరస్థిమచ  ఉముండదు!!

అముందుకే ఇపుప్పుడ అది తనకు ఈ సమసయ
ఇచిచ్చిముంది!

గముంగరాజు  తకణముం  రాజధానక  వెళిళ,  తన

కనగనన  రహసయనన  వివరముంచి  చపప్పుసడ
భసూతనక .
భసూతముం గటటగా నవిక్వా,  తన ఇచిచ్చిన మాట
పప్రికరముం రాణన,  ఆమ కొడకున వదిలపెటట
ఇక కనబడకుముండా వెళిళపోయముంది.

"ఎకసముంచి  చపప్పు  అనవసరముంగా  న  బిడడ్డన
కషట లపల  చసన!"  అన  బాధపడ
గముంగరాజు మనస ఇపుప్పుడ చలలబడిముంది.

యువరాజుకు  భరయ  అముంట  గౌరవముం
పెరగిముంది.  అటపెచన  అముందరసూ  సఖముంగా
ఉననరు.

పడపు కథల 
1.  ఎమక లనది, నచచ్చిన ఎకేసది  
2.  ఊళళ లన మముండలముం, చతిలోన మముండలముం
3.  ఊరముంత ఒకట పముందిర!

4.  ఏడవక ఏడచ్చిన, నవక్వాక నవక్వాన. ఎవరు?

5.  ఒక పోలస, రముండ టపల. ఏముంటది?

1. పన  2. కమముండలముం  3. ఆకశముం  4. నటడ   5. బఠనీ గిముంజ  
6. దపముం  7. మకుస  8. ఉపుప్పురాయ  9. అదద్దముం  10.  చప
                   -సకరణ: డా.పతితపక మోహన, “పలలలకోసముం పడపు కథల”

6.  ఇలలముంత వెలగ, బలల కప్రిముంద చీకట
7.  ఒక ఇముంటక రముండ దారుల!

8.  ఏ రాయీ వదద్దనన ఆ రాయ కవాల అముందరక!

9.  ఏడిసత ఏడసత ముంది, నవిక్వాతే నవక్వాతముంది!

10. కననలనన చిననది, కడలయముందు జీవిముంచ! 
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మనది కనది మనకముందుకు?
తెలగలో పల మాముండలకలననయ.  ఈ హసయ కథలోన మాముండలకముం రాయలసీమది.  దనలో వాడిన
పదాలకునన మర పప్రితేయకతన గరతముంచారా?  ఒక అకరానక మర అకరముం వతత  పెడితే  'సముంయుకత కరముం'

అవతముంది. ఈ కథలో   ఎకసడా ఒకస సముంయుకత కరమసూ  లదు! 

రచన : డా. ఎముం.హరకషన , కరసూనల.

ఒక  ఊరలో  రాజయయ  అన  ఒక  కటటల
కొటటవాడ  వముండటడ.  వాడ  రజూ
అడవిక పోయ ఆ రజుకు సరపడా కటటల
కొటట కోన  అమమ్మేవాడ.  ఎకుసవగా  ఆశ
పడవాడ  గాదు.  ఉనన  దానలో  తిన,

హయగా కలముం గడిపవాడ.

ఒక  రజు  వాడ  అడవిలో  పోతవముంట,

దారలో  ఒక  చోట  ఒక  బముంగారు  వరహ
కనబడిముంది.  దానన  తీసకొన  చటసూట
చసూసినడ.. ఎవరసూ కనబళళదు. 

కొముంచముం  దసూరముం  పోయేసరక  మర  వరహ
కనబడిముంది  వాడిక!   ఇముంకొముంచముం  దసూరముం
పోయేసరక  ఇముంకో  వరహ!  అల  ఒకదాన
తరువాత ఇముంకొకట!! 
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కసపటక వాడి చతల రముండూ వరహలత
నముండిపోయనయ.  కనీ  వరహల  మాతప్రిముం
ఇముంక కనపసత న ఉననయ.

"పపముం! ఎవర పరేసకుననటట ననరు.

వీటన  తీసకు  పోయ  రాజభటలకు
చసూపదాద్ద ముం. వాళళచిచ్చి, మిగతవి కూడా వెతిక
పటట కొన,  సొముంతదారుల ఎవర కనకొసన
అపప్పుజబుతరు"  అనకుముంట తిరగి వెనకుస
బెచలదరనడ రాజయయ.
రాజయయ ఇముంట పకసన ధనయయ అన ఒకడ
వననడ.  ఊరలో  వానముంత  ధనవముంతడ
ఎవడూ  వముండడ.  వాడ  పెదద్ద  ఆశపోత.

ఎముంత సముంపదిముంచిన "ఇముంక కవాల,ఇముంక"

అన అలల డి పోత వముంటడ. 

ఆరజున  వాడ  ఇముంట  బెచట  కూచోన,

ఎపుప్పుడూ  గాడిద  మీద  కటటల  వేసకోన
వచచ్చి రాజయయ వతత  చతల వూపుకుముంట
రావడముం  చసూసినడ.  "పపముం..  ఈ  రజు
కటటల దొరకలదమో"  అనకుననడ-  గాన
రాజయయ మొగముం ఏద గాబరాగా వముంది. 

అది  చసూసి,  'ఏద  జరగిముంది'  అనకోన,

దగద్గురక  పోయ  "ఏముం  రాజయయ,  కటటల
దొరకలదా,  ఎముందుకల  కముంగారు  పడత
వననవ?" అననడ.

రాజయయ వానక జరగిముందముంత చపప్పునడ. 

"నజమా...  ఇముంక  వరహల  వననయ,

అకసడ?" అననడ ధనయయ అశగా. 

'వననయముం'టసూ తలసూపనడ రాజయయ.
"సరే  ఒక  పన  చయయ.  మన  పలలలో
రాజభటల  ఎకసడ  వముంటరు?!  నన
సొయముంగా  అవనీన  ఏరుకోన  పోయ,  మన
నగరానన  పలముంచ  రాజుకు  అపప్పుజబుతల.

నవక్వా  హయగా  నీపన  చసూసకో!"అన
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నమమ్మేకముంగా చపప్పుసినడ ధనయయ. 
రాజయయ  చాన  అమాయకుడ.  ఎవరన
పడితే వాళలన నమమ్మేతడముంతే.  అముందుకన ఆ
ధనయయ  మాటల  నమమ్మేసి,  తన  చతిలోన
వరహల గసూడా వానకే ఇచిచ్చి, "ఇవి గసూడా
తీసకోన  పోయ  రాజుకు  అపప్పుజపుప్పు
ధనయయ,  ఒకన  సొమమ్మే మనకముందుకు?!"

అనసినడ.

ధనయయ  లోపలోలపల  సముంబరముంగా
నవక్వాకుముంట  అవి  తీసకుననడ.  వెముంటన
బిరబిరా  ఇముంటలోనక  పోయ,  రముండ  గోన
సముంచల  గాడిదమీద  వేసకోన,  రాజయయ
చపప్పున  వెచపు  వరుకుల  పరుగల  మీద
పోయనడ.

రాజయయ  చపప్పున  చోటక  చరుకున  సరక
బముంగారు వరహల కనబననయ. సముంబరముంత
ఎగిర గముంతల వేసినడ. గాడిదన వేగముంగా
తలకుముంట పోత ఒకొసకస వరహ ఏరుకో
సగినడ.

నమమ్మేదిగా  ఒక  గోనసముంచీ  నముండిపోయముంది.

వరహల  చాన  బరువ  వముంటయ  గదా,

దాముంత  గాడిద  మోయలకపోతముంది.  ఐన
ధనయయ  ఆశ  అగడముం  లదు.  ఇముంక  దార
వెముంబడి  వరహల  కనబతన  వననయ.

సయముంకలనక  రముండ  సముంచలసూ
నముండిపోయనయ. 

ఇముంక చీకట పడత వముంది. ఆ అడవిలో
దొముంగల చాన ఎకుసవ.  వాళల చతిక చికసతే
కషటమ.  అముందుకన ధనయయ మలలగా వెనకస
తిరగి  ఇముంటక   బెచలదరనడ.  గాడిద  ఆ
బరువన మోయలక, అడగ తీసి అడగ
వేయసగిముంది.  ఇలగే  నతతలగా  నమమ్మేదిగా
పోయరముంట  చీకట  పడి,  దొముంగలకు
దొరకపోవడముం ఖాయముం! 

దాముంత ఎదారపడిన ధనయయ ఒక మసూటన
తన ఎతత కున పోదామన చసూసినడ.  కనీ
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పన  చయక  చాన  రజులచముంది  కదా,

అముందుకన  నలగ  అడగల  వేససరకే
చకసల  కనబననయ.  దాముంత  తిరగి
మసూటల  రముండూ  గాడిద  వీపుమీద
వేసినడ. "ఏముం చదాద్ద మా?"  అన ఆలోచిముంచ
సగినడ.

ఊరక  తముందరగా చరుకొనక  ఒక  అడడ్డదార
వముంది.  ఆ  దారన  పోతే  సగముం  దసూరముం
తగద్గుతముంది.  కనీ  ఆ  తవలో  చినన  వాగ
ఒకట  అడడ్డముం  వముంది.  వాగలో  ఎకసడ  ఏ
గముంత  వముంటద,  ఎకసడ  ఏ  పెదద్ద  రాయ
తగలతద   ఎవరక  తెలదు.  అముందుకే
ఎవరసూ అటవెచపు రారు. 

కనీ ఆశపోత ధనయయ ఆ వాగవెచప బెచల
దరనడ.  కసపటక  అకసడిక  చరుకోన
నమమ్మేదిగా  గాడిదత  సహ  వాగలోక
దిగినడ. నీళళ వేగముంగా పరత వననయ.

గాడిద అపప్పుటకే బాగా అలసి పోయవముంది.

దానక  చతగావడముం  లదు.  అడగల
తడబడత వననయ.  అముంతలో దాన కల
చినన గోతిలో పడిముంది. అముంతే! దభీమన కముంద

పడిపోయముంది.  దాన వీపు మీదునన  రముండ
మసూటలసూ  జర  పోయనయ.  వాటలోన
నణాలనీన  నీళళలో  పడి  చలల చదురచ
పోయనయ.  ధనయయ  అదిరపననడ.

నీళళలోల కముందా మీదా పడత వెదకసగినడ.

కొటట కు  పోయనవి  కొటట కు  పోగా
అకసడొకట  ఇకసడొకట  దొరకసగినయ
వరహల.  వాటన  ఏరుకుముంట వముండగాన
వెనక  చపుప్పుడయముంది.  తిరగి  చసూసినడ:

పెదద్ద  దొముంగలగముంపు-  చతలోల  కతత లత.

అదిరపననడ.  "దొరకతే  ఇముంగేమనన
వముందా,  అముంతే  సముంగతల!"  అనకొన,  ఆ
నీళళలోలన  వేగముంగా  మముందుకు
వరకసగినడ.  అల  వరుకుత  వముంట
నడమ ఒక పెదద్ద  గయయ అడడ్డముం  వచిచ్చిముంది.

చసూసకోక  అముందులో  కల   పెటటనడ.

అముంతే  కల  కలకుసమనముంది.  దభీమన
పడిపోయనడ.  "అబాబ్బు!"  అముంటసూ
మకుసత  మసూలగత  పెచక  లచినడ.

అముంతలో  దొముంగల  వచిచ్చి  వానన
చటట కుననరు-
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"ఏరా  మానముంచ  తపప్పుముంచకోన
పరపోదామన  అనకుముంటననవా"  అముంట
తల నలగ పకనరు.  చతిలోన బముంగారు
వరహలనీన  గముంజుకుననరు.  వాటత పట
ధనయయ మడలో గలస, వేళళ వముంగరాల,

చతి కముంకణముం,  బముంగారు మొలతడ-  అనీన
ఒలచకోన పోయనరు. 

"అయోయ! చతిక చికసన వరహలసూ పయ,

ఒముంటమీదునన  బముంగారమసూ  పయ!"  అన
బాధత లబోదిబోమననడ ధనయయ.
అయన  వానక  ఆశ  చావల.  బుధద్దరాల.

వతత  చతలత  ఇముంటక  పోవాలనపముంచల.

అకసడ  ఒక  చటట చాటన  పడకోన
నదురపోయనడ.

తరువాతి రజు పదుద్ద నన-  ఇముంక తెలవారక
మముంద లచి, కుముంటకుముంట కుముంటకుముంట
మళళ   వరహల  దొరకన  చోటక
పోయనడ.  ఇముంక  అకసడ  దారముంత
వరహల పడననయ.

"హమమ్మేయయ!  ఆ  పతవనీన  పోతే
పోయనయల.  ఇకసడ  ఇముంక  చాల
వననయ.  ఈసర  తముందరగా  ఏరుకోన
పోతన.  చీకట  పడలోగా  ఇముంటక
చరుకుముంటన"  అనకుముంట  బిరబిరా
ఏరుకోసగినడ.

నజనక ఆ వరహలనీన ఆ వూర రాజుగారవే.

ఆ  మముందురజు  వరకూ  చటట  పకసల
దశలనముంచి,  సమముంతల నముంచి వససూల
చసకునన  కపప్పుమముంత  ఒక  పెదద్ద
గరప్రిముంబముండిలో వేసకోన రాజుగార ఖజనకు
తీసకోన  పోత  ఉముండినరు  సెచనకుల  .
అయతే ఆ బముండికముంద చినన బొకస పడిముంది.

దార  వెముంబడముంత  ఒకొసకసట  వరహ  జర
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పడిపోయముంది.  సెచనకుల  దానన
గమనముంచకోలదు.  తీరా  పోయనక  తెరచి
చసూసత ఇముంకేమముంది?! లోపల  సగానక సగముం
ఖాళ అయపోయముంది. 

దాముంత సెచనకుల అదిరపడి వెదుకుత పోతే,

దార  వెముంబడి  మొతతముం  బముంగారు  వరహల
కనబననయ.  దాముంత  వాళళ  అట  వెచపు
నముంచి ఒకొసకసట ఏరుకుముంట రాసగినరు.

ధనయయకు  ఇది  తెలదు  గదా,  అముందుకన
వీడ  ఇటవెచపు  నముంచి  ఒకొసకసట
ఏరుకుముంట  పోసగినడ.  కొముంతసపు
అయేయసరక  వాళళ,  వీడ  ఒకరకొకరు
ఎదురు పడినరు! 

సెచనకుల  అదిరపడి  "ఏరా,  దొముంగ  వెధవా!

రాజుగార  వరహల  కజేసి  పోదామన
అనకుముంట  వననవా?"  అముంటసూ  వానన
పటటసకుననరు.

వాడ నకేమీ తెలదముంటసూ  లబోదిబోమన
మొతత కోసగినడ.  "మిగిలన  వరహల
ఎకసడననయో  చపుప్పు!"  అముంటసూ  వాళళ
వానన  నననగా,  తననన  చోట  తననకుముండా

తనననరు.  దాముంత  వాడ  వాళలకు
జరగిముందముంత చపప్పుసినడ. 

సెచనకుల కోపముంగా  "పోగటట కున పోయముంది
ఏదచన  దొరకతే  దానన  రాజుక  అపప్పుజపప్పుల
గానీ,  ఇల  మటటసముంగా  మసూడో  కముంటక
తెలకుముండా నననగా నొకేసయడమన.  ఇముంక
నీకూ, ఆ దొముంగలకూ తేడా ఏమముంది? నీవలల
రాజు  సముంపద  అముంత  దొముంగల  పల
అయముంది.  మరయదగా  తిరగి  ఆ  రముండ
మసూటల బముంగారు ఖజనకు కడతవా, లక
జీవితముంతముం  కరాగారముంలో  వేసి
బముంధముంచమముంటవా?!" అననరు. 

ఆ మాటలకు వాడ అదిరపననడ.  కళళ
వేళళ  పననడ.  అయన  వాళళ  వానన
వదలలదు.  దాముంత  ఇముంటకొచిచ్చి,
ఎపుప్పుటనముంచో  తినీ-తినక  దాచి  పెటట కునన
సొమమ్మేముంత  తీసి  వాళళ  చతిలో  పెటటనడ
ధనయయ.  దాముంత  ఆ  సెచనకుల  అవనీన
తీసకోన వానన వదిలసినరు. "ఆశకు పోతే
ఆఖరక వననవి గసూడా పోయనయే!"  అన
ధనయయ లబలబలననడ.
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మముంచిక మముంచి
రచన, చితశల : శ్రీ క వి కకషషరావ గారు, కరసూనల.

గిర వాళళ ననన వీరయయ కషటజీవి. వాళళ పడ
కషటముం  తెలస  గనకన  ఇముంట  దగద్గుర  చాల
పనలోల  తలలదముండప్రి లకు  సయముం  చసవాడ
గిర.  బడిలో  కూడా   చదువలోలన,

ఆటపటలోలన,  పప్రివరతనలో కూడాన 'మముంచి
పలలవాడ' అన పరు తెచచ్చికుననడ.

అల ఉముండగా గిర  వాళల  అమమ్మేక  ఏద పెదద్ద
జబుబ్బు  చసిముంది.   వీరయయ  తన  దగద్గురునన
కొదిద్దపట  డబుబ్బులత  సస్థి నకముంగా  ఆమకు

వెచదయముం  చయముంచాడ  కనీ  ఆమ  పరసిస్థితి
ఏమముంత మరుగ కలదు.  మరుగచన వెచదయముం
కవాలముంట పటనముం వెళళల;  దానక డబుబ్బుల
కవాల.

ఆ సమయముంలో ఇముంక వేరే గతి లన వీరయయ
ఊళళ  వడ డ్డక  డబుబ్బుల  ఇచచ్చి  గరవయయ
దగద్గురకు వెళిళ  ఐదువేల రసూపయల అపుప్పు
అడిగాడ.  

గరవయయ  అతనక  ఐదువేలసూ  ఇససూత
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"వీరయయ! న ఐదువేల అపూప్పు వడ డ్డత సహ
కటటటముం  నీకు  కషటముం  అవతముంది  గాన,  న
మాటవిన,  నీ  ఇలల  నకు  అమమ్మేయ.  ఈ
ఐదువేల  కూడా  నన  ఇముంట  ధరలో
మినహయముంచకోన;  అది  నీకు  అదనపు
మల అవతముంది! 

ఇముంతల ఎముందుకు అడగతనననముంట
మరేమీ లదు-  నీ ఇలల  న పలముం పప్రికసన
ఉననది కదా;  అది ఉముంట నన ఇముంటల  ఉముండి
పలముం  చసూసకోవచచ్చి"  అననడ
అననయముంగా.

"అయయ!  ఆ ఇలల  మా తతల నటది. నన

అముందులోన  పెరగి పెదద్దయయన.  గిర కూడా
అకసడ  పుటట డ.  ఆ  ఇముంటత  మాకు
అనబముంధముం  ఎకుసవ.  దయచసి  ఏమీ
అనకోవదుద్ద -  కషటపడి వడ డ్డత సహ మీ బాక
రీరుసత న"  అన  నమశతత  చపప్పు  డబుబ్బు
తీసకొన అపుప్పుపతప్రిముం రాసిచాచ్చిడ వీరయయ.
ఈ సముంగతి తెలడ్సేకునన గిర కూడా,  'ఇముంట
అపుప్పుల తక్వారగా తీరాల'న,  'అమమ్మే  తక్వారగా
కోలకోవాల'న  అనకొన,  రజూ  బడి
అయపోయక  పన  చసటల  ఓ  అముంగడిలో
పనక  కుదురుకుననడ.  వీరయయ
వదద్దముంటనన వినకుముండా ఇముంటకోసముం కషటపడ-

సగాడ.

ఇముంటల  కూరగాయల  పముండిసత,  ఇక
బయటనముండి  కొన  ఖరుచ్చి  తగద్గుతముందన,

ఇముంట పెరటల చినన చినన పదుల చసి, వముంగ,

బెముండ,  దొముండ,  దస  వముంట  మొకసల,

ఆకుకూరల  వేసి  శప్రిదద్ధిగా  నీళళ  పోసి
పెముంచసగాడ.   మొకసల  కూడా  బాగా
ఏపుగా పెరగాయ.

ఇటల  వీళల  ఇముంటల అముందరసూ కలసి కటట గా
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పన  చయటనన  గమనముంచిముంది  ఒక  దవత.

వాళళ  మముంచితననక,  చితతశుదిద్ధిక
మచచ్చిటపడిన  ఆ  దవి  వాళలకు  తగిన
సయముం  చయలనకొన,  ఒకరజున
పూలమొకసల అమమ్మే సీత ప రసూపముంలో  వీరయయ
ఇముంటమముందుకు వచిచ్చి నలబడిముంది. 

గిర ఆమన పలకరముంచగాన ఆమ "బాబసూ,

మముంచి  కూరగాయల  మొకసల  వేసవ.

దవడి కోసముం కొనన పూల మొకసల కూడా
వెయయ"  అన  ఓ  పూలమొకసన  ఇచిచ్చిముంది
వాడిక.  గిర  సరేనముంటసూ  దానన  తీసకొన
"ఎముంతమామ్మే?"  అన  ధర  అడిగాడ.

"డబుబ్బులమీ వదుద్ద  నయన!  మొకస ఎదిగి
పూశక,  దవడిక రజూ ఐదు పూల ఇవక్వా
చాల!" అముంది పూలమిమ్మే.
గిర  ఆమన  తలచ్చికుముంటసూ  ఆ  మొకసన
పెరడలో  నటడ.  పది  రజుల  తరాక్వాత
పూలమిమ్మే వచిచ్చి, మొకసన చసూసి మచచ్చికొన,

బాగా పెరుగతననది నయన! "ఇటల గే దన
జతగా  నట,  ఈ  మొకసన  కూడా"

అముంటసూ మర  మొకసన ఇచిచ్చి వెళిళముంది. 

గిర  ఆ  మొకసన  నటముందుకన  తప్రివక్వాబోతే
చితప్రిముంగా అకసడ ఖముంగమన శబద్దముం వచిచ్చిముంది!

జగప్రితతగా  చసూసత  అకసడో  కముంచ  చముంబు,

అముందులో  నముండా బముంగారు నణాల!

పరుగన  వెళిళ  తముండిదన  పలచ్చికొచిచ్చి
చసూపముంచాడ గిర. "మనకు ఆ దవడ దార
చసూపముంచాడ  నయన!  ఇముందులోది  ఒకస
నణముం  అమామ్మేమముంట  చాల,  మనముం
గరవయయ  అపుప్పునసూ  తీరేచ్చియచచ్చి,  మీ
అమమ్మే  ఆరగయమసూ  బాగ
చయముంచకోవచచ్చి,  ననన  బాగా
చదివిముంచకోవచచ్చి  కూడా"  అన  రముంగయయ
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కూడా చాల సముంతషపడాడ్డ డ. 

తీసకునన  అపుప్పున  వడ డ్డత  సహ  అముంత
తక్వారగా  తీరేచ్చిసినముందుకు  గరవయయ
ఆశచ్చిరయపోయ  "వీరయయ!  బాక తీరేచ్చిసవే!

ఎల  వచిచ్చిముంది,  అముంత  డబుబ్బు?"  అన
అడిగాడ.

అమాయకపు  వీరయయ  నజముం  చపప్పుసడ-

"నజముంగా దవడ కరుణముంచాడ గరవయయ!
మా  పెరటల  మొకస  పెటటముందుకన  పదు
తప్రివాక్వామా,  ఇముంత  తప్రివక్వాగాన  దొరకముంది,  ఓ
చముంబు  నముండా  బముంగారు  దొరకముంది;  మా
కషట ల తీరాయ!" అన. 

"ఒకస చముంబేన,  మర దాన చటసూట ఇముంకేమీ
లదుగా?!" అననడ ఆశగా, గరవయయ.
"ఏమో,  చసూడలదు!  నజముంగా మా జనమ్మేకచతే
ఇది చాల గరవయయ!  మావాడిక కూడా
ఇముంకేమీ అవసరముం ఉముండదు.  ఆ తరాక్వాతి కథ
తరాక్వాత  ఎపుప్పుడచన  చసూసకోవచచ్చి,  కదా!"

అననడ వీరయయ మరముంత మరసిపోతసూ.

గరవయయ  లన  సముంతషముం  కనబరుససూత

"అవనవన.  మముంచి  వారత  చపప్పువ
రముంగయయ!  ఇపుప్పుడ  నీ  భరయ  కూడా
కోలకుననది!  దనకముంత  దవడ  కరణముం
తపప్పు మరేమీ కదు.  మీ కుటముంబముం అముంత
వీల చసూసకొన ఓ నలగ రజుల చటట
పప్రికసల  ఊళళలో  గళలనీన  దరరముంచి  రముండి.

అముంత మముంచ జరుగతముంది" అననడ.

"మముంచి  ఆలోచన.  ఎపుప్పుడో  ఎముందుకు,  రేప
బయలద్దర వెళత ముం" అముంటసూ రముంగయయ ఇముంటక
వెళిళ  "ఇటల  మగద్గురముం కలసి ఓ నలగచదు
రజుల గళలనీన దరరముంచి వదాద్ద మనపసత ననది.

రేపు బయలద్దరుదామా?"  అననడ భరయత.

భరయ సరేనననది;  గిర కూడా సరేననటముంత
మరునడ మగద్గురసూ బయలదర వెళళరు,

క్షేతశల తిరగి వచచ్చిముందుకు.

అసల గరవయయ ఆలోచన ఏమముంట, 'ఒకస
చినన  గముంత  తప్రివిక్వాతేన  గిరక  ఒక  బముంగారు
చముంబు  దొరకముంది.  నజనక  అటల ముంట
చముంబుల  ఇముంక  ఎనోన  ఉముండి  ఉముండచచ్చి
అకసడ! పూరత సస్థి య నథి కూడా ఉముండచచ్చి!
ఏద ఒక రకముంగా వీళలన బయటక పముంపతే
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తన పెరడన తప్రివిక్వా చసూసకుముంటడ!'

వీరయయవాళళ బయలదరన రాతేద, వాళల
పెరడలో  ఖాళ  సస్థిలననముంత  అముంగళముం
వదలకుముండా  తప్రివిక్వా  చసూసడ  గరవయయ.
ఎముంత  తప్రివిక్వాన  అతనక  ఏ  చముంబసూ
దొరకలదు!  తప్రివిక్వాన  పప్రియస  మాతప్రిముం
మిగిలముంది.  అతన  దురాశనముంత  ఆకశముం
నముండి దవత చసూసి నవక్వాకుననది.

నలగ  రజుల  తరాక్వాత  తిరగి  వచిచ్చిన
వీరయయ కుటముంబముం తమ ఇముంట పెరడముంత
తప్రివిక్వా  ఉముండటముం  చసూసి  ఆశచ్చిరయపోయరు.

ఇరుగ పరుగ వాళళవరసూ దానన గరముంచి
ఏమీ  చపప్పులకపోయరు.  "ఇదముంత  దవన

లల!  మనముం  మరనన  కూరగాయల,  పూల
మొకసల  పెటట లన,  ఆ  దవడ  ఇల
తప్రివిక్వాముంచి  పెటట డ"  అన  రముంగయయ,  గిర
పెరడముంత కూరగాయల,  పూల మొకసల
నటరు.  దవత  కూడా  వచిచ్చి  ఆశీరక్వాదిముంచి
వెళిళముంది. 

అటపెచన  వీరయయ  కుటముంబముం  ఏ  పన
తలపెటటన అది తపప్పుకుముండా మముంచి ఫలతముం
ఇవక్వాసగిముంది.  వాళల  ఇలల  కూడా  పచచ్చిగా
కళకళలడిముంది.  దనన  గమనముంచిన
గరవయయలో  అముంతరమ్మేథనముం  మొదలచముంది.

"మముంచి  చసత  మముంచి,  చడ  చసత  చడ
జరుగతయ"  అన  అరస్థిముం  చసకునన
గరవయయ  కప్రిమముంగా  మముంచి  పనల
చయటముం మొదలటట డ.  కషట లోల ఉననవారక
తన  చతనచనముంత  సయముం  చయసగాడ.

గతముంలోలగా  అధక  వడ డ్డల  వససూల
చయటముం  మానకుననడ.  అతనలో 
మారుప్పున గమనముంచిన ఊళళ వాళళ అతనీన
సమధకముంగా గౌరవిముంచారు.



కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరీలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పలల్లోల చెపప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసస్టేజీ మరయ యసెన్సుమర్మాస్ ఛారీర్జీల కలప)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుస్టే లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటస్టేటసం చాలా 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేద!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



మారర్కుల, కథల?

సుబబ్బారావు  వచచ్చాడు  "ఇదిగ,  పపపపంచమపంతా  'రారపంకులు  కావాల,  మారర్కులు  కావాల'  అన
తనన్నుకులడుతపంట,  మీర  ఇటట  'కధలు,  జోకులు,  పాటలు'  అన  పపంతపం  పటట కొన  కూరచ్చాటపం
బలేద" అపంటట. 

నేన నవావ్వాన. "గురర పటట వ, మొతార నక?!" అనన్నున.  

"ఆ మాతపపం తెలుసటరనే ఉపందిలే. అయిన మీ కొతరపలట వాళటక చదవులు కావాల-అకర్కురటద, మపంద ఆ
సపంగతి తేలుచ్చా, ఇవాళట" అనన్నుడు సుబబ్బారావు కూరచ్చాపంటట.

"చటడు సుబబ్బారావ,  అరరపం చేసుక:  కథలట మనసుక హాయినచేచ్చా గుపంణపం ఉపంటపంది.  అవి పిలటలన్ను
నవివ్వాసర యి; వాళటన మెచచ్చాకుపంటయి; వాళటకు రకరకాల సపంగతలు నేరర్పిసర యి; ఎటట  ఉపంట మపంచిద
చెబుతాయి;  జీవితపం పటట  ఆశన,  భవిషరతర  పటట  ఉతాత్సాహానన్ను  కలగిసర యి.   అటట పంటివి చదవకపోతే,

పిలటలు  తపందరగా  మసలవాళళ్ళు  అయిపోతార.  నవవ్వాటపం,  సపంతోషపడటపం  మరచిపోతార.

నరాశావాదలు అయిపోతార.  అది ఏపం మేలు, చెపర్పి?" అనన్నున అననయపంగా.

"అవునలే, రజపంతా పనచేసక ఓ కథ చదివితే నకు కూడా పాప్రాణపం లేచివచిచ్చానటటనపిసుర పంది.  అయిన
చదవుకవాలత్సాన పిలటలు వీటిల పడితే వాళటక టటపం వసుట  కాదట?"

"ఇరవట  నలుగు గపంటలట పన చేసర  ఇపంజనట  వడెకర్కుపోతాయిరా బబట!  మెదడుల పనతీరన అరరపం
చేసుకవాల;  వాటిక సదతీర సమయపం దొరకేటట  చేయాల.  రలకత్సా అయిన మెదళట కద అదద్భుతాలు
ససృషటపంచేది?!  ఆట పాటలు,  కళలు,  సహితరపం-  ఇవనన్ను మనసున చలటబరసర యి.  కొక్రొతర  ఊపిర పోస,

అపంతరపంగాలన్ను  పాప్రాణశకరతో నపంపతాయి"

“నవువ్వా ఏదేద చెబుతావు- అపంతేలే" అనన్నుడు సుబబ్బారావు నసత్సాహాయపంగా. 

"ఇదిగ,  నవువ్వా నసుగుతటనే ఉపంటవుగాన..  ఇదొకర్కుటీ చెపర్పి-  మీవాడి మఖపం కొతరపలటన చటడగానే
వలుగుతపంద, లేద?"  చివర అసర సపం పపయోగిపంచన నేన.

కొడుకు మఖపం గురర కొచిచ్చాన సుబబ్బారావు సపంతోషపంగా నవావ్వాడు. 
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